
รายละเอียดการให้เงินกู้สามัญ 
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ช่ือ…………………………………………………………….……….…..สมาชิกเลขที่………………………..……………หน่วย………………………………………………….……. 
วัน/ เดือน/ ปีเกิด  ……………......….…………. อายุ………………….ปี เช้ือชาติ…………....………………………..  สัญชาต…ิ………………………….………..…….. 
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ เลขท่ี…………………………...................................…………  อื่นๆ………………………………………..…………………..……… 
ออกให้โดย………………………………..………..วันออกบัตร……………………….….……………….วันบัตรหมดอายุ………………………………………..……………… 
ขอกู้เงนิ เป็นเงินจ านวน……….………………………………..……บาท  ติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท…์……….………………………………..…………… 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      มารับเงินทีส่ านักงานสหกรณ์ฯ  โปรดใส่เครื่องหมาย  ระบุธนาคาร 
            ธนาคารกรุงไทย จ ากดั     สาขาเชียงราย 

        ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั  สาขาเชียงราย 
     โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดใสเ่ครื่องหมาย   ระบุธนาคารพร้อมแนบส าเนาสมดุคู่ฝากบญัชีธนาคารหน้าแรกด้วย 
                     ธนาคารกรุงไทย จ ากัด           ประเภทออมทรัพย์ สาขา............................................................. 

      หมายเลขบัญชี           
                     ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด      ประเภทออมทรพัย์ สาขา................................................................  

      หมายเลขบัญชี           

     โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณฯ์ โปรดใส่เครื่องหมาย  เพื่อระบุสหกรณ์ฯ (พร้อมเขยีนใบฝากจ านวน 2 ใบ) 
                     สหกรณ์ฯ ประเภท……………………………… 

      หมายเลขบัญชี           
 
 

หลักฐานประกอบการยื่นค าขอกูส้ามัญ 

  1.  สลิปเงินเดือนผู้กู ้รับรองโดยงานการเงินประจ าหน่วยของผู้กู้ 

2.  ส าเนาบัตรประชาชน บัตรขา้ราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้และคู่สมรส รับรองส าเนาด้วยตนเอง 

            3.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคูส่มรส รับรองส าเนาด้วยตนเอง 

4.  ส าเนาบัตรประชาชน บัตรขา้ราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้ค้ าประกันและคูส่มรส รับรองส าเนาด้วยตนเอง   

            5.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันและคูส่มรส รับรองส าเนาด้วยตนเอง 

            6.  กรณีหยา่ หรือคูส่มรสถึงแก่กรรม  ให้แนบหลักฐานประกอบพร้อมรับรองส าเนา 

            7.  กรณีเปลี่ยน ช่ือ- นามสกลุ และค าน าหน้านาม ให้แนบหลักฐานประกอบพร้อมรบัรองส าเนาด้วยตนเอง 
  วงเงินการกู้สูงสุดไม่เกิน  200,000  บาท  ระยะเวลาการช าระหนี้ไม่เกิน  150  งวด 

 
              หมายเหตุ  สมาชิกคนหนึ่ง จะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผูกู้้มากกว่าหน่ึงคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
              ห้าม ระบุ วัน เดือน ปี ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกูส้ามัญและหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 
             ห้าม ใช้ปากกาหมึกซึม, ปากกาสีด าและน้ ายาลบค าผิด (กรณีเขียนผิดให้ขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อก ากับ) 
    
  
 



                                                                          
                                                    ค าขอกู้เงินสามัญ 
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                                                                                                  เขียนที่………..……………….......................…………….............. 
                                                                                               วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 

        เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด 
 

      ข้าพเจ้า……………………………..................................................…………..………………สมาชิกเลขท่ี………………...........................………… 
        เสนอค าขอกู้เงินสามญั เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

      ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามญัเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการระบาดโรคโควิด – 19 จ านวน………….....................………บาท    
(………………..................………………………………………………) 

        โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังตอ่ไปนี้………………………………………………………………………......................................................………....……………….. 
         .......................................................................................................................................................................................................................... 
      ข้อ 2.  ในเวลานี้ข้าพเจ้าท างานในต าแหน่ง..................................................................สังกัด…................………………..…………………… 
          หน่วย/กลุ่มงาน......................................ไดร้ับเงินเดือน………....................................บาท ปัจจุบันอายุราชการ.....................ปี เป็นสมาชิก 
           สมาชิกกองทุนรวมใจฯ    สมาชิก ฌกส.กระทรวง     
           สมาชิก ฌกส.สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย-พะเยา เลขท่ี.......................  สมาชิก ฌกส.สส.ธท.เลขท่ี............................... 
           สมาชิก ฌกส.สส.ชสอ. เลขท่ี............................   สมาชิก กส.ธท.เลขท่ี............................    ประกันชีวิต บริษัท......................... 
         ข้อ 3. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม.....................................หุ้น เป็นเงินจ านวน...............................................บาท  
           และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา.........................................บาท 
     ข้อ 4. นอกจากหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้ คือ 

ค าเสนอค้ าประกัน 
 

ล าดับท่ี 
 

ช่ือ 

 

สมาชิก 
เลขทะเบียนท่ี 

 
สังกัด 

 
เงินได้รายเดือน 

ข้าพเจ้าผูกพันตนท่ีจะเข้าค้ าประกัน 
ตามค าขอกู้เงินข้างต้นน้ีจึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ 

1      
 

    ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นและดอกเบีย้     แบบธนาคาร เงินต้นบวกดอกเบีย้ ณ ปัจจุบัน  
    งวดละ....................................................บาท  จ านวน.......................งวด 

 
 
 
 

หนังสือกู้ที่….……....……/…...........…..… 
วันท่ี……………………..................………… 
บัญชีเงินกู้ท่ี........................................... 

ค าเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความด้วยปากกาลูกลื่น 
ตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้โดยถูกต้อง 
และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไมร่บัพิจารณา 

รับท่ี............................/......................... 
วนัท่ี............../........................./............. 



    2 
 
          ข้อ 6. ในการขอรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
           ข้อ 7. (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส) ในการกูเ้งินตามค าขอกู้นี้ ข้าพเจ้าไดร้ับอนุญาตของคูส่มรสซึ่งพร้อมที่จะท า 
               ค าอนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ด้วย 
  

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

  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 

           วันท่ี............................................................. 
 
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็ และตามที่ไดส้อบถามแล้ว ขอให้ความเห็น ดังต่อไปนี้ 

(1) ความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งเงินกู้ ซึ่งช้ีแจงไว้ในค าขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง ? 
            ..................................................................................................................................................................................................... 

(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรือไม่ ? 
           ..................................................................................................................................................................................................... 
            (3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม ่? 
           ..................................................................................................................................................................................................... 
   (4) ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ขอกู้และผูค้้ าประกันจริงหรือไม ่? 
           ..................................................................................................................................................................................................... 
      ลงช่ือ…………………………………………………………… 
                       (….........……………………………………………….) 
      ต าแหน่ง………………………………………………………… 
 
 

ค าเตือน 
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยินยอมใหห้ักเงินกู้เพื่อช าระหนี้ดอกเบี้ยล่วงหน้า 
 
                เขียนที่............................................................................................................. 
 

                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...........................ปี ปจัจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................... 

หมู่ที่...........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................ต าบล................................................. 
อ าเภอ................................................จังหวัด.............................................รับราชการสังกัด.......................................................... 
ต าแหน่ง..............................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด  
เลขทะเบยีน...............................มคีวามประสงค์ให้สหกรณฯ์ ด าเนินการ ดังน้ี 

      1. ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้เพ่ือช าระดอกเบี้ยล่วงหน้าและจะน ามาช าระด้วยตนเอง 
                                ในวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินกู ้
                        2. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้ท่ีไดร้บัเพื่อช าระดอกเบี้ยล่วงหน้าในวันที่ได้รับเงินกู้ 
     
     หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า และไดต้รวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ี 
            ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน 
      
     หากข้าพเจ้าได้ย้ายไปสังกดัที่ส่วนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปน็ใช้ได้ตลอดไป 
 
 
              ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้กู้) 
                                                     (……………………………....……………………..) 
 

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



 
หนังสือยินยอมให้น าเงินที่จะได้รับเม่ือถึงแก่กรรม 

จากการเป็นสมาชิก ชพ. และ/หรือ สสธท. และ/ หรือ สส.ชสอ.  และ/ หรือ กสธท. มาช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ 
........................................................................................ 

 

    ตามท่ีข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ตามระเบียบว่าด้วยการให้ 
    เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
    ข้าพเจ้าได้จัดท าหนังสือยินยอมฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………...........……………....อายุ…….........…ปี  อยู่บ้านเลขท่ี…………...... 
    หมู่ที่……….….ตรอก/ซอย…………..........…………ถนน………….....…………ต าบล……….........….…………อ าเภอ……….......……….       
    จังหวัด………….......…………………รับราชการสังกัด…….....…......……….………….ต าแหน่ง………………....................................... 
    เป็นสมาชิกสหกรณ์  ทะเบียน……………….…...……… มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ น าเงินที่จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรมจากการ 
    เป็นสมาชิก ชพ. ทะเบียน................................และหรือเป็นสมาชิก สสธท. ทะเบียน.............................................และ/หรือ 
    เป็นสมาชิก สส.ชสอ. ทะเบียน........................................และ/หรือเป็นสมาชิก กสธท. ทะเบียน........................................... 
    มาช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่เป็นหนี้ทั้งหมด   
 
 
 
      ลงชื่อ………………………………….…... ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                    (………………..…………….………) 
 
 
            ลงชื่อ…………………..……..……………เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
                                                                     (………………..….…………………) 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
หนังสือกู้เงินส าหรับเงนิกู้สามัญ 
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                                                                             เลขท่ี ......................./ ....................... 
                                            วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 
 ข้าพเจ้า .......................................................................................... สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี ......................................อายุ .................... ป ี
    เลขประจ าตัวประชาชน ....................................................................... เป็น   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า   อื่น ๆ .......................  
    ต าแหน่ง ................................................... สังกัด ................................................... ไดร้ับเงินเดือน เดือนละ........................................... บาท   
    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่ .................. ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ............................................................  
    อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์ ...........................................       
    สถานภาพ   สมรส   โสด   หย่า   อื่น ๆ.................................................................................................. .................................. 
    ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันน้ีจะใช้ค าว่า “สหกรณ์”  
    เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน ............................................บาท (..............................................................................  
    ....................................................)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...................................... และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวน้ีโดยถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ ..................................... ต่อปี 
            ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา 
    ดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าขอช าระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้ 
     ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ....................................... บาท  จ านวน........................งวด 
  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน ..................................... พ.ศ. .................... เป็นต้นไป     
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้น ๆ  
 ข้อ 4.  ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3. น้ัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ 
    รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น 
    ของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้  
    ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อท่ีว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกู้ 
    ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 ข้อ 6.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้าจะต้อง 
    แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ 
    ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือ 
    หน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
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ข้อ  7  .  ในการกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์เลขท่ี...........................................  จ านวน....................................หุ้น 
    เป็นเงิน.............................................บาท  มาจ าน าไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ครั้งน้ีด้วยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะน าเงินค่าหุ้นที่จะเกิดขึ้น 
    ในภายหน้ามาประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 
    ข้อ  8.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
    ข้อ  9.  ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืนใด 
    ที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้เงินกู้ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็น 
    เจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
    ข้อ 10. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จ านวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์ 
    หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
    ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ          
    ต่อหน้าพยาน 

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

 

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

      
 

ข้าพเจ้า ………………………………….…………......…ได้รับเงินกู้ จ านวน ……………………….….……….......... บาท 
    (…………………………………………………………………………) ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
    ณ วันท่ี............. เดือน ................................. พ.ศ............... โดย   รับเป็นเช็ค  โอนเข้าบัญชีธนาคาร ............................................ 
    สาขา ........................................................... บัญชีเลขท่ี ......................................................................................... 
       น าเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เลขท่ี ...................................................  อื่น ๆ ................................................................................ 
 

         ลงช่ือ………………………..............………ผู้รับเงิน               ลงช่ือ…………….....................………….....………เจ้าหน้าท่ีผูจ้า่ยเงิน       
               (………………………........…………)                      (…………….....................……………………) 
 

         ลงช่ือ……………………..........…........………เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจหนงัสือกู้เงิน      ลงช่ือ………………....................……….....………ผู้จัดการ 
               (…………..........………………..………)            (………….............………......………………) 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กูม้ีคู่สมรส) 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. .......................................................... เป็นคูส่มรสของนาย/นาง/น.ส. ............................................................ 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่นี้ ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกูส้ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้า 
ได้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

    ลงช่ือ.......................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม 
          (.....................................................................) 
    ลงช่ือ.......................................................................พยาน 
          (.....................................................................) 

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากดั 

                เขียนที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด 
วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด.............................................................. 
 

 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ......................ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่...................... 
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..............................................................ต าบล................................................................. 
อ าเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกัด.................................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด เลขทะเบียน................................... 
มีความประสงค์ใหส้่วนราชการที่ขา้พเจ้าสังกัด หักเงินเพื่อส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ท่ีเป็นสมาชิก 
 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จ่ายของ
เจ้าหน้าท่ีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์แจ้งในแต่ละเดือนเพื่อส่งช าระหนีเ้งินกู้สามญัตามหนังสือสญัญากู้เงินเลขท่ี……...................………….หรือเงินอ่ืนใด แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 2 กรณีขา้พเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบ านาญ หรือไดร้ับบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.)   เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข  เงินจาก สสธท.,  เงินจาก 
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าหรือทายาทของข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ข้าพเจา้ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกล่าวท่ีข้าพเจ้าหรือทายาทพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แจ้งแล้ว ส่งเงนิจ านวนนั้น      
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 3  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงนิบ านาญ เงินบ าเหนจ็ บ าเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.  
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เมื่อได้หักช าระหนี้ภาษอีากร  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย 
จ ากัด  ก่อนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ให้มผีลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาว่าไม่มีการถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมด จนกว่าจะมีการช าระหนี้
เสร็จสิ้น 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า และได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วถูกต้อง ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จ านวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
    
                                                        ลงช่ือ…………………………….…..............…………ผู้ให้ค ายนิยอม 

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

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

 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ยอมรับข้อเสนอ ตามที่ผู้กู้ยินยอม 
  
    ลงช่ือ……………………………………....................…..ประธานกรรมการด าเนินการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                 (…………..................……………………………) 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากดั 

                เขียนที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด 
วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด.............................................................. 
 

 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ......................ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่...................... 
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..............................................................ต าบล................................................................. 
อ าเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกัด.................................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด เลขทะเบียน................................... 
มีความประสงค์ใหส้่วนราชการที่ขา้พเจ้าสังกัด หักเงินเพื่อส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ท่ีเป็นสมาชิก 
 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จ่ายของ
เจ้าหน้าท่ีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์แจ้งในแต่ละเดือนเพื่อส่งช าระหนีเ้งินกู้สามญัตามหนังสือสญัญากู้เงินเลขท่ี……...................………….หรือเงินอ่ืนใด แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 2 กรณีขา้พเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบ านาญ หรือไดร้ับบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.)   เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข  เงินจาก สสธท.,  เงินจาก 
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าหรือทายาทของข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ข้าพเจา้ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกล่าวท่ีข้าพเจ้าหรือทายาทพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แจ้งแล้ว ส่งเงนิจ านวนนั้น      
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 3  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงนิบ านาญ เงินบ าเหนจ็ บ าเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.  
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เมื่อได้หักช าระหนี้ภาษอีากร  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย 
จ ากัด  ก่อนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ให้มผีลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาว่าไม่มีการถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมด จนกว่าจะมีการช าระหนี้
เสร็จสิ้น 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า และได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วถูกต้อง ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จ านวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
    
                                                        ลงช่ือ…………………………….…..............…………ผู้ให้ค ายนิยอม 

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

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

 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ยอมรับข้อเสนอ ตามที่ผู้กู้ยินยอม 
  
    ลงช่ือ……………………………………....................…..ประธานกรรมการด าเนินการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                 (…………..................……………………………) 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากดั 

                เขียนที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด 
วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด.............................................................. 
 

 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ......................ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่...................... 
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..............................................................ต าบล................................................................. 
อ าเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกัด.................................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด เลขทะเบียน................................... 
มีความประสงค์ใหส้่วนราชการที่ขา้พเจ้าสังกัด หักเงินเพื่อส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ท่ีเป็นสมาชิก 
 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จ่ายของ
เจ้าหน้าท่ีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์แจ้งในแต่ละเดือนเพื่อส่งช าระหนีเ้งินกู้สามญัตามหนังสือสญัญากู้เงินเลขท่ี……...................………….หรือเงินอ่ืนใด แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 2 กรณีขา้พเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบ านาญ หรือไดร้ับบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.)   เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข  เงินจาก สสธท.,  เงินจาก 
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าหรือทายาทของข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ข้าพเจา้ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกล่าวท่ีข้าพเจ้าหรือทายาทพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แจ้งแล้ว ส่งเงนิจ านวนนั้น      
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 3  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงนิบ านาญ เงินบ าเหนจ็ บ าเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.  
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เมื่อได้หักช าระหนี้ภาษอีากร  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย 
จ ากัด  ก่อนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ให้มผีลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาว่าไม่มีการถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมด จนกว่าจะมีการช าระหนี้
เสร็จสิ้น 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า และได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วถูกต้อง ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จ านวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
    
                                                        ลงช่ือ…………………………….…..............…………ผู้ให้ค ายนิยอม 

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

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

 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ยอมรับข้อเสนอ ตามที่ผู้กู้ยินยอม 
  
    ลงช่ือ……………………………………....................…..ประธานกรรมการด าเนินการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                 (…………..................……………………………) 



                       
 

 

หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการระบาดโรคโควิด – 19  
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ข้าพเจ้า ........................................................................................ สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี ........................................อายุ ........................ ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน .................................................  เป็น   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า   อื่น ๆ ........................................................  
ต าแหน่ง ................................................... สังกัด ................................................... ได้รับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที ่ .................. ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ................................................. อ าเภอ/เขต 
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี์ .....................โทรศัพท์ .......................................... 
สถานภาพ   สมรส   โสด   หย่า   อื่น ๆ............................................................................................................................ 
ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันน้ีจะใช้ค าว่า “สหกรณ”์ เพื่อเป็น
หลักฐาน ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ตามที่สหกรณไ์ด้ให้ .................................................................  กู้เงิน จ านวนเงินกู้ .......................................... บาท 
 (.....................................................................................................................)โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ......................................................................... 
จ านวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกู้สามญัที่ .................../ ....................... ลงวันท่ี .............................................................. และผู้กูไ้ดร้ับ
เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดงักล่าวพร้อมดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ         
ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการ    
ค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน
ข้าพเจ้า 
 ข้อ 4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวัน
นับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน 
ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย   โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือ    
ยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงิน
สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ 6.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

        ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ าประกัน 
(................................................................) 

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

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

หนังสือเงินกู้ท่ี ................../ .................. 
ชื่อผู้กู้..................................................... 
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ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส) 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป็นคู่สมรสของนาย/นาง/น.ส. ........................................................... 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือค้ าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้และ
ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
                                                         ลงช่ือ.......................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม 

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

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

 

 



 
 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด 

 

 

                เขียนที่  ส านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากดั 
                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด.............................................................. 
 

  ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ...........................ปี ผู้ค้ าประกัน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 
..........................หมู่...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................................ต าบล 
....................................................อ าเภอ..................................................จังหวัด........................................................รับราชการสังกัด 
..........................................................ต าแหน่ง....................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
เชียงราย จ ากัด เลขทะเบยีน.............................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัด หักเงินเพ่ือส่งให้สหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ท่ีเป็นสมาชิก 

  ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน  
            ณ ท่ีจ่ายของเจ้าหน้าท่ีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้ 
  ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รบัจากทางราชการ   
            ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  แจ้งในแต่ละเดือนเพือ่ส่งช าระหนี้เงินกู้สามัญ ตามหนังสือสัญญากู้เงินเลขท่ี…….....…........…… 
            ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เป็นผู้กู้และข้าพเจ้า 
            (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เป็นผู้ค้ าประกัน เมื่อผู้กูผ้ิดนัดช าระหนี้  
            ตามสัญญาดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกัน ยินยอมให้หักเงินให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นล าดบัแรก 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนงัสือน้ี 
  ทั้งหมดแล้วถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

หากข้าพเจ้าได้ย้ายไปสังกัดที่ส่วนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเป็นใช้ได้ตลอดไป 
    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้ให้ค ายินยอม 
                                              (……………………………………..…..…………..) 
 

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

  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด ยอมรับข้อเสนอ ตามที่ผู้ค้ าประกันยินยอม 
  
                 ลงช่ือ……….....................………………………………..ประธานกรรมการด าเนินการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                      (…………………..................…..…………………) 
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