
รายละเอียดการใหเงินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก

ช่ือ………………………...............…………………………….…..สมาชิกเลขท่ี……......………………หนวย………………........................................…………….…….
วัน/ เดือน/ ปเกิด ........….…..........................………. อายุ…….................….ป เช้ือชาติ….......……....................... สัญชาต…ิ….........................…….
บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ เลขท่ี…………………............................………........………… อ่ืนๆ…………....................……………………………..………
ออกใหโดย…………………..……………..วันออกบัตร…………….………............……….วันบัตรหมดอาย…ุ…………….……........................................…………
ขอกูเงิน เปนเงินจํานวน……….….............…………………..……บาท  ติดตอขาพเจาไดท่ีหมายเลขโทรศัพท………...........................….……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 มารับเช็คท่ีสํานักงานสหกรณฯ  โปรดใสเครื่องหมาย ระบุธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั     สาขาเชียงราย
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  สาขาเชียงราย

 โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โปรดใสเครื่องหมาย เพ่ือระบธุนาคาร(พรอมแนบสําเนาสมดุคูฝากบัญชีธนาคารหนาแรก)
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทออมทรัพย สาขา.............................................................

หมายเลขบัญชี
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด ประเภทออมทรัพย สาขา................................................................

หมายเลขบัญชี
 โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณฯ โปรดใสเครื่องหมาย เพ่ือระบสุหกรณฯ (พรอมเขียนใบฝากจํานวน 2 ใบ)

 สหกรณฯ ประเภท………………………………
หมายเลขบัญชี

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก
1.   สลิปเงินเดือนผูกู(เดือนลาสุด) รับรองโดยงานการเงินประจําหนวยของผูกู
2. สําเนาบตัรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูกูและคูสมรส รบัรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
4. สําเนาบตัรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูค้ําประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันและคูสมรส รับรองสาํเนาดวยตนเอง
6. กรณีหยา หรือคูสมรสถึงแกกรรม  ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนา
7. กรณเีปลี่ยน ช่ือ- นามสกุล และคํานําหนานาม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง

การกูเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก
1. สมาชิก สส.ชพ.หรือสมาชิก สส.ธท. กูไดสูงสุดไมเกิน    200,000.- บาท   ผูค้ําประกัน  1  คน
2. สมาชิก สส.ธท. กูไดสูงสุดไมเกิน     400,000.- บาท  ผูค้ําประกัน 2 คน
3. สมาชิก สส.ธท.และ สส.ชสอ.หรือ สส.ชพ. กูไดสูงสุดไมเกิน     600,000.- บาท  ผูค้ําประกัน  3  คน
4. สมาชิก สส.ธท.และ สส.ชพ.และ สส.ชสอ. หรือ กส.ธท. กูไดสูงสุดไมเกิน     800,000.- บาท ผูค้ําประกัน  4  คน
5. สมาชิก สส.ธท.และ สส.ชพ.และ สส.ชสอ. และ กส.ธท. กูไดสูงสุดไมเกิน   1,000,000.- บาท  ผูค้ําประกัน  5  คน

หาม ระบุ วัน เดือน ป ในหนังสือกูสําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิกและหนังสือคํ้าประกัน
สําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก

หาม ใชปากกาหมึกซึมและน้ํายาลบคําผิด(กรณีเขียนผิดใหขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับ)



หนังสือยินยอมใหหักเงินกูเพ่ือชําระหน้ีดอกเบีย้ลวงหนา

ทําท่ี..........................................................................................

วันท่ี…….........…..เดือน…………...………………….พ.ศ...........................

ขาพเจา..................................................................................................อายุ.....................ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี............................
หมู.....................ตรอก/ซอย................................................ถนน..............................................ตําบล......................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด.......................................................รับราชการสังกัด......................................................................
ตําแหนง............................................................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากดั
เลขทะเบยีน.................................มีความประสงคใหสหกรณ ดําเนินการ ดังนี้

 1. ขาพเจาไมยินยอมใหสหกรณหักเงินกูเพ่ือชําระดอกเบีย้ลวงหนาและจะนาํมาชําระดวยตนเอง
ในวันสิ้นเดือนท่ีจายเงินกู

 2. ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินกูท่ีไดรับเพ่ือชําระหนี้ดอกเบี้ยลวงหนาในวันท่ีไดรับเงินกู

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ท้ังหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

หากขาพเจาไดยายไปสังกดัท่ีสวนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมนี้ถือใชไดตลอดไป

ลงช่ือ………………………………………….............………………ผูใหคํายินยอม(ผูกู)
(……………………………...................……………………..)

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



หนังสือยินยอมใหนําเงินท่ีจะไดรับเม่ือถึงแกกรรม
จากการเปนสมาชิก สส.ชพ.และ/หรือ สส.ธท. และ/ หรือ สส.ชสอ.  และ/ หรือ กส.ธท. มาชําระหนี้เงินกูใหแกสหกรณ

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

ตามที่ขาพเจากูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ตามระเบียบวาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกสหกรณตามระเบียบแลว นั้น

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………………………....อายุ…..…....…ป  อยูบานเลขที่…….…………
หมูที…่…..….….ตรอก/ซอย………….…………ถนน………….....………ตําบล….........…...…………อําเภอ……...………..........……….
จังหวัด……………………………รับราชการสังกัด.....................................................ตําแหนง…….....…………...........................
เปนสมาชิกสหกรณ  ทะเบียน………………......…… มีความประสงคใหสหกรณฯ นําเงินที่จะไดรับเมื่อถึงแกกรรมจากการ
เปนสมาชิก สส.ชพ. ทะเบียน..............................และ/หรือ เปนสมาชิก สส.ธท. ทะเบียน............................... และ/หรือ
เปนสมาชิก สส.ชสอ. ทะเบียน....................................และ/หรือเปนสมาชิก กส.ธท. ทะเบียน...........................................
มาชําระหนี้เงินกูใหแกสหกรณตามจํานวนที่เปนหนี้ทั้งหมด

ลงชื่อ………........………………………….…...ผูใหคํายินยอม
(………………..……………........………)

ลงชื่อ…………………..…......…..……………เจาหนาที่สินเชื่อ
(………………..….…...……..…………)



คําขอกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก
เขียนท่ี………..……………………………...............................

วันท่ี....................เดอืน..................................พ.ศ....................
เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

ขาพเจา……………………...........................………………………สมาชิกเลขท่ี…….....…………...…เสนอคําขอกูเงินเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพ่ือพิจารณา ดังนี้

ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินจํานวน……………..................………………บาท (………………….............................……………………………………………)
โดยจะนําไปใชเพ่ือการดังตอไปนี…้……………………………………………………………………..................................................………………………..............

ขอ 2. ขาพเจารับราชการหรืองานประจําในตําแหนง………………………...…........................……สังกัด………………………..........................
ไดรับเงินเดือน……...................................บาท หมายเลขโทรศัพทท่ีทํางาน……...................….……...………..มือถือ………….......…….......………………
 เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย-พะเยา(สส.ชพ.) เลขท่ี…………...…………...............................
 เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สส.ธท.) เลขท่ี……………………..........................................
 เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย(สส.ชสอ.)เลขท่ี……...................………
 เปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กส.ธท.) เลขท่ี……………………...............................................................

ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบี้ย ดังนี้
3.1  แบบสหกรณ เงินตน งวดละ............................บาท พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ..........ตอป จํานวน....................งวด
3.2  แบบธนาคาร เงินตนบวกดอกเบี้ย ณ ปจจุบัน งวดละ...........................บาท  จํานวน.......................งวด

ขอ 4. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรบัเงินกูเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตสมาชิกใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนด
หลักประกันสัญญา (บุคคลค้ําประกัน)

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียนสมาชิก

สังกัด
เงินได

รายเดือน

ขาพเจาผูกพันตน
ท่ีจะเขาคํ้าประกัน
ตามคําขอกูเงิน
ขางตนน้ี
จึงลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญ

สหกรณ สส.ชพ. สส.ธท. กส.ธท. สส.ชสอ.

1
2
3
4
5
6

ขอ 5 ในการกูเงินตามคําขอกูนี ้ขาพเจาไดรับอนุญาตของคูสมรสซึ่งพรอมท่ีจะทําคํายินยอมใหไวเปนหลักฐานในทาย
หนังสือกูนี้ดวย(เฉพาะในกรณีท่ีผูขอกูมีคูสมรส)

ลงช่ือ…………………………………………………ผูขอกู
(………………………………………………..)

หนังสือกูท่ี…………….…………/……………
วันท่ี……………………………………………

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความดวยปากกาลูกลื่น
ตามรายการท่ีกําหนดไวในแบบคําขอกูน้ี โดยถูกตอง
และครบถวน มิฉะน้ันสหกรณไมรบัพิจารณา



2

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา

ขาพเจาไดพิจารณาตามความเห็น และตามท่ีไดสอบถามแลว สมาชิกผูกูเงินมีเหตุผลแหงเงินกูซึ่งช้ีแจงไวในคําขอกูนี้
เปนความจริง ในเวลานี้ผูขอกูไมมพีฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากงาน

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

ตําแหนง…………………………………………………………



หนังสือกูเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก
เลขท่ี ......................./ .......................

วันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ...................

ขาพเจา ................................................................................... สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี ................ ................อายุ ........................ ป
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา  อ่ืน ๆ ........................................
ตําแหนง...................................................สังกัด.......................................................ไดรบัเงินเดือน เดือนละ....................................... บาท
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ......................... หมูท่ี .................... ถนน ................................... ตาํบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ รหสัไปรษณีย ......................... โทรศัพท ...................................
สถานภาพ สมรส โสด  หยา  อ่ืน ๆ ........................................
ขอทําหนังสือกูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย  จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูเงินนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพ่ือเปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้

ขอ 1.  ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวน ......................................บาท (..........................................................................)
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ............................................................................. และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดงักลาวนี้โดยถูกตองแลว

ขอ 2.  ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ ..................................... ตอป
ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีสหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยไดตามท่ีสหกรณเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ท้ังนี้สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3.  ขาพเจาขอชําระคืนหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้

 ตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท พรอมดวยดอกเบีย้ จํานวน...................งวด
 ตนเงินและดอกเบีย้เทากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท จํานวน...................งวด

ท้ังนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน ..................................... พ.ศ.......................... เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู (รวมท้ังตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในสิ้นเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 4.  ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบีย้ตาม ขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได

รายเดือนและเงินไดอ่ืนของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน
ของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนมอบไว
ท้ังนี้ จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนงัสือกูเงินสําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตสมาชิกนี้โดยสิ้นเชิงแลว

ขอ 5.  ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอท่ีวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวาเงินกู
ท่ีไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานงึถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว

ขอ 6.  ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา ขาพเจาจะตอง
แจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน

ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนีส้ินใหเสรจ็สิ้นตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินสะสมสําหรับ
ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวง
สาธารณสุข เงินฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย เงินฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว
เพ่ือชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิน้เสียกอนได



2

ขอ 7.  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสอืโดยทันที
ขอ 8.  ตราบใดท่ีขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืนใดท่ี

ขาพเจาไดรับไปหักกลบลบหนี้เงินกูท่ีขาพเจามีอยูกับสหกรณได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรบัเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนา
ของขาพเจาท่ีจะใหหักกลบลบหนี ้โดยใหสหกรณมีอํานาจท่ีจะดําเนนิการหักกลบลบหนีไ้ด

ขอ 10. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน จํานวน 3 ฉบบั มอบไวใหสหกรณหนวยงาน
ตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตสมาชิกนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคญัตอหนาพยาน

ลงช่ือ………….....................…………….......…….……………ผูกูเงิน
(………………..........................…………………………)

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

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูกูมีคูสมรส)

เขียนท่ี…………………..................…………………………
วันท่ี…………………………………...................…………...

ขาพเจา นาย/ นาง/ น.ส.………………………............……………เปนคูสมรสของ นาย/ นาง/น.ส. ……………..............………………..
ไดยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือกูเงินเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
สมาชิกขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคญั

ลงช่ือ......................…………………………………...คูสมรสผูใหคํายินยอม
(……………….....…………………………………)

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

ขาพเจา………………………………….........…......…………......…ไดรับเงินกู จํานวน……………………...…….………..........บาท
(………………………………………........……………………) ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตสมาชิกนี้ไปเปนการถูกตองแลว
ณ วันท่ี……..… เดือน……………………พ.ศ…….....…… โดย  รับเปนเช็ค  โอนเขาฝากบัญชีธนาคาร.............................................
สาขา.......................................................บญัชีเลขท่ี......................................................
 นําเขาบัญชีเงินฝากสหกรณเลขท่ี........................................................................ อ่ืน ๆ ...............................................................

ลงช่ือ…………............……................…….……………ผูรับเงิน ลงช่ือ……………............……….............………………เจาหนาท่ีผูจายเงิน
(……………………................…..........…………) (………............…..…............……………………)

ลงช่ือ……………………………............……เจาหนาท่ีผูตรวจหนังสือกูเงิน ลงช่ือ.................................................................ผูจดัการ
(………………………….........………) (…………..……………..........................…..…)



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

เขียนท่ี สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันท่ี………..เดือน…………………………….พ.ศ.................

เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด.................................................................

ขาพเจา............................................................................อายุ...............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี........................หมู..............................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน.............................................ตาํบล.............................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด.....................................................รับราชการสังกัด........................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน...............................
มีความประสงคใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด หักเงินเพ่ือสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ท่ีเปนสมาชิก

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ท่ีจายของ
เจาหนาท่ีท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพ่ือสงชําระหนีเ้งินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหนังสือสัญญากูเงินเลขท่ี……………….หรือ
เงินอ่ืนใด แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จาํกัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก

ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.  เงิน
จาก สส.ชสอ. เงินจากสส.ชพ. เงินจาก กส.ธท.หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมให
เจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินจากเงินดังกลาวท่ีขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา

ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงินจาก สส.ชสอ. เงินจากสส.ชพ. เงินจาก กส.ธท.หรือเงินอ่ืนใด เมื่อไดหักชําระหนีภ้าษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก

ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสญัญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด จนกวาจะมีการชําระ
หนี้เสรจ็สิ้น

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ท้ังหมดแลว ถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบงัคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณ หนวยงานตนสังกัด
และสาํหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลกัฐาน

หนังสือนี้ทําข้ึน 1 ฉบับ เก็บไวท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดวยแลว

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(………………………..……………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามท่ีผูกูยินยอม

ลงช่ือ……………………………......……………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย
(…………….....……………………………………)



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

เขียนท่ี สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันท่ี………..เดือน…………………………….พ.ศ.................

เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด.................................................................

ขาพเจา............................................................................อายุ...............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี........................หมู..............................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน.............................................ตาํบล.............................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด.....................................................รับราชการสังกัด........................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน...............................
มีความประสงคใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด หักเงินเพ่ือสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ท่ีเปนสมาชิก

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ท่ีจายของ
เจาหนาท่ีท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพ่ือสงชําระหนีเ้งินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหนังสือสัญญากูเงินเลขท่ี……………….หรือ
เงินอ่ืนใด แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จาํกัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก

ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.  เงิน
จาก สส.ชสอ. เงินจากสส.ชพ. เงินจาก กส.ธท.หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมให
เจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินจากเงินดังกลาวท่ีขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา

ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงินจาก สส.ชสอ. เงินจากสส.ชพ. เงินจาก กส.ธท.หรือเงินอ่ืนใด เมื่อไดหักชําระหนีภ้าษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก

ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสญัญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด จนกวาจะมีการชําระ
หนี้เสรจ็สิ้น

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ท้ังหมดแลว ถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบงัคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณ หนวยงานตนสังกัด
และสาํหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลกัฐาน

หนังสือนี้ทําข้ึน 1 ฉบับ เก็บไวท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดวยแลว

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(………………………..……………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามท่ีผูกูยินยอม

ลงช่ือ……………………………......……………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย
(…………….....……………………………………)



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

เขียนท่ี สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันท่ี………..เดือน…………………………….พ.ศ.................

เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด.................................................................

ขาพเจา............................................................................อายุ...............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี........................หมู..............................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน.............................................ตาํบล.............................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด.....................................................รับราชการสังกัด........................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน...............................
มีความประสงคใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด หักเงินเพ่ือสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ท่ีเปนสมาชิก

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ท่ีจายของ
เจาหนาท่ีท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพ่ือสงชําระหนีเ้งินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหนังสือสัญญากูเงินเลขท่ี……………….หรือ
เงินอ่ืนใด แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จาํกัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก

ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.  เงิน
จาก สส.ชสอ. เงินจากสส.ชพ. เงินจาก กส.ธท.หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมให
เจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินจากเงินดังกลาวท่ีขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา

ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงินจาก สส.ชสอ. เงินจากสส.ชพ. เงินจาก กส.ธท.หรือเงินอ่ืนใด เมื่อไดหักชําระหนีภ้าษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก

ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสญัญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด จนกวาจะมีการชําระ
หนี้เสรจ็สิ้น

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ท้ังหมดแลว ถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบงัคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณ หนวยงานตนสังกัด
และสาํหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลกัฐาน

หนังสือนี้ทําข้ึน 1 ฉบับ เก็บไวท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดวยแลว

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(………………………..……………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามท่ีผูกูยินยอม

ลงช่ือ……………………………......……………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย
(…………….....……………………………………)



หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก
เลขท่ี ......................./ .......................

วันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ...................
ขาพเจา ................................................................................... สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี ............ ....................อายุ ........................ ป

เลขประจําตัวประชาชน.............................................................เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา  อ่ืน ๆ ........................................
ตําแหนง...................................................สังกัด.......................................................ไดรบัเงินเดือน เดือนละ....................................... บาท
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ......................... หมูท่ี .................... ถนน ................................... ตาํบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ รหสัไปรษณีย ......................... โทรศัพท ...................................
สถานภาพ สมรส โสด  หยา  อ่ืน ๆ ........................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา
“สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้

ขอ 1.  ตามท่ีสหกรณไดให ..................................................................................... กูเงิน จํานวนเงินกู.................................บาท
(............................................................................ ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ.................................................................................................
จํานวน.....................งวด ตามหนังสือเงินกูเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตสมาชิกท่ี ................/ ................ลงวันท่ี .........................................................
และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนีด้ังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระตดิพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย

ขอ 2.  ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว
ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนค าภาระติดพัน จะไดชําระ
ครบถวนแลว

ขอ 3.  ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจา
หลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้  จนกวาผู ท่ีขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา

ขอ 4.  ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบ
วันนับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา
หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจา
ไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตาม
หนังสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว

ขอ 5.  ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพือแสดงตอ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง

ขอ 6.  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

ลงช่ือ………….....................…………….......…….……………ผูค้ําประกัน
(………………..........................…………………………)

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

หนงัสือเงินกูที้ ................../ ..................
ชือผูกู้.้....................................................
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คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้าํประกันมีคูสมรส)

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

วันท่ี ................เดือน ................................... พ.ศ. ...............

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.................................................. เปนคูสมรสของนาย/นาง/นางสาว............................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงน้ี ตามหนังสือค้ําประกัน
เงินกูขางตนน้ีและขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

ลงช่ือ.......................................................................คูสมรสผูใหคาํยินยอม
(.....................................................................)

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



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

เขียนท่ี  สํานักงานสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขเชียงราย จํากดั
วันท่ี......................เดือน......................................... พ.ศ. ...........................

เรียน    หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................

ขาพเจา......................................................................................................อายุ.................................ป ผูค้ําประกัน ปจจุบัน
อยูบานเลขท่ี...........................หมู...........................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน................................................................
ตําบล...............................................................อําเภอ.........................................................จังหวัด.........................................................................
รับราชการสังกัด........................................................................ตําแหนง........................................... ..............................................เปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน....................................................มีความประสงคใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด
หักเงินเพ่ือสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากดั ท่ีเปนสมาชิก

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ท่ีจายของเจาหนาท่ีท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยฯ  แจงในแตละเดือนเพ่ือสงชําระหนี้เงินกูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตสมาชิก ตามหนังสือสญัญากูเงินเลขท่ี
...........................................................ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................................เปนผูกูและ
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................................เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ตามสญัญาดังกลาว
ขาพเจาในฐานะผูค้าํประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลาํดับแรก

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนงัสือนี้
ท้ังหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จงึลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

หากขาพเจาไดยายไปสังกัดท่ีสวนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป

ลงช่ือ…………................………………….……………ผูใหคํายินยอม
(………...............…………………………………)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามท่ีผูค้ําประกันยินยอม

ลงช่ือ........................................................................................ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย
(......................................................................................)


