
 
หนังสือยินยอมให�หักเงินกู�เพ่ือชำระหน้ีดอกเบี้ยล4วงหน�า 

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

                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
 
  ข�าพเจ�า...........................................................................อายุ...........................ป1 ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี.......................... 

หมู�ท่ี...........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................ตำบล................................................. 
อำเภอ................................................จังหวัด.............................................รับราชการสังกัด.......................................................... 
ตำแหน�ง..............................................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด  
เลขทะเบียน...............................มคีวามประสงค>ให�สหกรณ>ฯ ดำเนินการ ดังน้ี 

     � 1. ข�าพเจ�าไม�ยินยอมให�สหกรณ>หักเงินกู�เพ่ือชำระดอกเบ้ียล�วงหน�าและจะนำมาชำระด�วยตนเอง 
                                ในวันสิ้นเดือนท่ีจ�ายเงินกู� 
                       � 2. ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ>หักเงินกู�ท่ีได�รบัเพ่ือชำระดอกเบ้ียล�วงหน�าในวันท่ีได�รับเงินกู� 
     
     หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�า และได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ี 
            ท้ังหมดแล�ว ตรงตามเจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 
      
     หากข�าพเจ�าได�ย�ายไปสังกัดท่ีส�วนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเป0นใช�ได�ตลอดไป 
 
 
              ลงช่ือ…………………………………………………………ผู�ให�คำยินยอม(ผู�กู�) 
                                                     (……………………………....……………………..) 
 

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



 
หนังสือยินยอมให�นำเงินท่ีจะได�รับเม่ือถึงแก4กรรม 

จากการเป;นสมาชิก ชพ. และ/หรือ สสธท. และ/ หรือ สส.ชสอ.  และ/ หรือ กสธท. มาชำระหนี้เงินกู�ให�แก4สหกรณ� 
........................................................................................ 

 

    ตามท่ีข�าพเจ�าได�กู�เงินจากสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ตามระเบียบว�าด�วยการให� 
เงินกู�แก�สมาชิกสหกรณ>ตามระเบียบแล�วนั้น 
    ข�าพเจ�าได�จัดทำหนังสือยินยอมฉบับนี้ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 

  ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว………………………………....อายุ…….........…ป1  อยู�บ�านเลขท่ี……………........… 
หมู�ท่ี……….….ตรอก/ซอย………….…………ถนน………….....…………ตำบล……….........….…………อำเภอ……….........…………….  
จังหวัด……………………………รบัราชการสังกัด…….....….....……….………….ตำแหน�ง………………............................................. 
เป0นสมาชิกสหกรณ>  ทะเบียน……………….………… มีความประสงค>ให�สหกรณ>ฯ นำเงินท่ีจะได�รับเม่ือถึงแก�กรรมจากการ 
เป0นสมาชิก ชพ. ทะเบียน................................และหรือเป0นสมาชิก สสธท. ทะเบียน........................................และ/หรือ 
เป0นสมาชิก สส.ชสอ. ทะเบียน.........................................และ/หรือเป0นสมาชิก กสธท. ทะเบียน....................................... 
มาชำระหนี้เงินกู�ให�แก�สหกรณ>ตามจะนวนท่ีเป0นหนี้ท้ังหมด   
 
 
 
      ลงชื่อ………………………………….…... ผู�ให�คำยินยอม 
                                                                    (………………..…………….………) 
 
 
            ลงชื่อ…………………..……..……………เจ�าหน�าท่ีสินเชื่อ 
                                                                     (………………..….…………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการให�เงินกู�สามัญ 
 

ช่ือ…………………………………………………………….……….…..สมาชิกเลขท่ี………………………..……………หน�วย………………………………………………….……. 
วัน/ เดือน/ ป1เกิด  ……………......….…………. อายุ………………….ป1 เช้ือชาติ…………....………………………..  สัญชาติ…………………………….………..…….. 
บัตรประชาชน / บัตรข�าราชการ เลขท่ี…………………………...................................…………  อ่ืนๆ………………………………………..…………………..……… 
ออกให�โดย………………………………..………..วันออกบัตร……………………….….……………….วันบัตรหมดอายุ………………………………………..……………… 
ขอกู�เงิน เป0นเงินจำนวน……….………………………………..……บาท  ติดต�อข�าพเจ�าได�ท่ีหมายเลขโทรศัพท>………….………………………………..…………… 
     มารับเช็คท่ีสำนักงานสหกรณ>ฯ  โปรดใส�เครื่องหมาย  ระบุธนาคาร 
        �    ธนาคารกรุงไทย จำกัด     สาขาเชียงราย 

    �    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด   สาขาเชียงราย 
      โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร โปรดใส�เครื่องหมาย  เพ่ือระบุธนาคาร(พร�อมแนบสำเนาสมดุคู�ฝากบัญชีธนาคารหน�าแรก) 
                 �    ธนาคารกรุงไทย จำกัด           ประเภทออมทรัพย> สาขา............................................................. 

      หมายเลขบัญชี           
                 �    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด      ประเภทออมทรพัย> สาขา................................................................  

      หมายเลขบัญชี           

 �          โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากสหกรณ>ฯ โปรดใส�เครื่องหมาย  เพ่ือระบุสหกรณ>ฯ (พร�อมเขียนใบฝากจำนวน 2 ใบ) 
                  �   สหกรณ>ฯ ประเภท……………………………… 

      หมายเลขบัญชี           
 

หลักฐานประกอบการย่ืนคำขอกู�สามัญ(ห�ามใช�สำเนาท่ีลงนามรับรองแล�วมาถ4ายเอกสารซ้ำ) 
  1.   สลิปเงินเดือนผู�กู�(เดือนล�าสุด) รับรองโดยงานการเงินประจำหน�วยของผู�กู� 

2.   สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข�าราชการของผู�กู�และคู�สมรส รบัรองสำเนาด�วยตนเอง 1 ชุด 
3.   สำเนาทะเบียนบ�านของผู�กู�และคู�สมรส รับรองสำเนาด�วยตนเอง   
4.   สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข�าราชการของผู�ค้ำประกันและคู�สมรส รับรองสำเนาด�วยตนเอง 1 ชุด 
5.   สำเนาทะเบียนบ�านของผู�ค้ำประกันและคู�สมรส รับรองสำเนาด�วยตนเอง  1 ชุด 
6.   กรณีหย�า หรือคู�สมรสถึงแก�กรรม  ให�แนบหลักฐานประกอบพร�อมรับรองสำเนา 
7.   กรณีเปลี่ยน ช่ือ- นามสกุล และคำนำหน�านาม ให�แนบหลักฐานประกอบพร�อมรับรองสำเนาด�วยตนเอง 

เงินกู�สามัญ วงเงินกู�สูงสุดไม�เกิน  2,000,000.- บาท ระยะเวลาการชำระหน้ีไม�เกิน 213 งวด ดังน้ี 
ลำดับ ระยะเวลาเป0นสมาชิก

และส�งค�าหุ�น(งวด) 
จำนวนเท�าของเงินเดือนท่ีกู�

ได� 
 

รวมค�าหุ�นแล�วกู�ได�ไม�เกิน 
จำนวนงวดท่ีส�ง

ชำระ 
จำนวนผู�ค้ำประกัน 

1 4-12 
 

60 
 

200,000 
400,000 
600,000 
800,000 

1,000,000 

150 
150 
150 
150 
180 

1 
2 
3 
4 
5 

2 13-36 70 1,200,000 200 5 
3 37-48 80 1,500,000 213 5 
4 49-60 90 1,900,000 213 5 
5 61 ข้ึนไป 100 2,000,000 213 5 

                  หมายเหตุ  สมาชิกคนหน่ึง จะเป0นผู�คำ้ประกันสำหรบัผู�กู�สามัญมากกว�าสิบคนในเวลาเดียวกันไม�ได� 
                                ห�าม ระบุ วัน เดือน ป6 ในหนังสือกู�สำหรับเงินกู�สามัญและหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู�สามัญ 
                              ห�าม  ใช�ปากกาหมึกซึม  ปากกาสีดำและน้ำยาลบคำผิด(กรณีเขียนผิดให�ขีดฆ4าแล�วเซ็นชื่อกำกับ) 
                                     ผู�กู�ต�องกรอกข�อความด�วยปากกาลูกล่ืนสีน้ำเงินเท4านั้น 



                                                                          
                                                    คำขอกู�เงินสามัญ 
 
 

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

        เรียน   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
 

      ข�าพเจ�า……………………………..................................................…………..………………สมาชิกเลขท่ี………………...........................………… 
        เสนอคำขอกู�เงินสามญั เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต�อไปน้ี 
      ข�อ 1. ข�าพเจ�าขอกู�เงินสามัญจำนวน………….....................…………บาท (………………..................………………………………………………) 
        โดยจะนำไปใช�เพ่ือการดังต�อไปน้ี………………………………………………………………………......................................................……………………….. 
         ........................................................................................................................................................................................................................ 
      ข�อ 2.  ในเวลาน้ีข�าพเจ�าทำงานในตำแหน�ง..................................................................สังกัด…................…………………………………… 
          หน�วย/กลุ�มงาน......................................ได�รับเงินเดือน………....................................บาท ป3จจุบันอายุราชการ..................ป1 เป0นสมาชิก 
          � สมาชิกกองทุนรวมใจฯ   � สมาชิก ฌกส.กระทรวง     
          � สมาชิก ฌกส.สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย-พะเยา เลขท่ี....................... � สมาชิก ฌกส.สส.ธท.เลขท่ี............................... 
          � สมาชิก ฌกส.สส.ชสอ. เลขท่ี............................  � สมาชิก กส.ธท.เลขท่ี............................   � ประกันชีวิต บริษัท....................... 
         ข�อ 3. ในเวลาน้ีข�าพเจ�ามีหุ�นอยู�ในสหกรณ> รวม.....................................หุ�น เป0นเงินจำนวน...............................................บาท  
           และข�าพเจ�าส�งเงินค�าหุ�นรายเดือนอยู�ในอัตรา.........................................บาท 
     ข�อ 4. นอกจากหุ�นซ่ึงข�าพเจ�ามีอยู�ในสหกรณ> ข�าพเจ�าขอเสนอหลักประกัน ดังต�อไปน้ี คือ 

คำเสนอค้ำประกัน 
 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ 

 

สมาชิก 
เลขทะเบียนท่ี 

 
สังกัด 

 
เงินได�รายเดือน 

ข�าพเจ�าผูกพันตนท่ีจะเข�าค้ำประกัน 
ตามคำขอกู�เงินข�างต�นน้ีจึงลงลายมือ
ช่ือไว�เป0นสำคัญ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
 

    ข�อ 5. ถ�าข�าพเจ�าได�รบัเงินกู� ข�าพเจ�าขอส�งเงินต�นและดอกเบ้ีย ดังน้ี 
          5.1  แบบสหกรณ> เงินต�น งวดละ...............................บาท พร�อมด�วยดอกเบ้ียร�อยละ..........ป1 จำนวน.......................งวด 
          5.2  แบบธนาคาร เงินต�นบวกดอกเบ้ีย ณ ป3จจุบัน งวดละ...........................บาท  จำนวน.......................งวด 

 

หนังสือกู�ท่ี….……....……/…...........…..… 
วันท่ี……………………..................………… 
บัญชีเงินกู�ท่ี........................................... 

คำเตือน ผู�ขอกู�ต�องกรอกข�อความด�วยปากกาลูกลื่น 
ตามรายการท่ีกำหนดไว�ในแบบคำขอกู�น้ีโดยถูกต�อง 
และครบถ�วน มิฉะน้ันสหกรณ>ไม�รบัพิจารณา 

รับที�............................/......................... 

วนัที�............../........................./............. 



2 
 
          ข�อ 6. ในการขอรับเงินกู� ข�าพเจ�าจะได�ทำหนังสือกู�สำหรับเงินกู�สามัญให�ไว�ต�อสหกรณ>ตามแบบท่ีสหกรณ>กำหนด 
           ข�อ 7. (เฉพาะในกรณีท่ีผู�ขอกู�มีคู�สมรส) ในการกู�เงินตามคำขอกู�น้ี ข�าพเจ�าได�รับอนุญาตของคู�สมรสซ่ึงพร�อมท่ีจะทำ 
               คำอนุญาตให�ไว�เป0นหลักฐานในท�ายหนังสือกู�น้ีด�วย 
  

      ลงช่ือ…………………………………………………ผู�ขอกู� 
                                                                             (………………………………………………..) 
 

  บันทึกการพิจารณาให�ความเห็นของผู�บังคับบัญชา 
 

           วันท่ี............................................................. 
 
 ข�าพเจ�าได�พิจารณาตามความรู�เห็น และตามท่ีได�สอบถามแล�ว ขอให�ความเห็น ดังต�อไปน้ี 

(1) ความมุ�งหมายและเหตผุลแห�งเงินกู� ซ่ึงช้ีแจงไว�ในคำขอกู�น้ี เป0นความจริงหรือไม�เป0นความจริง ? 
            ..................................................................................................................................................................................................... 

(2) ในเวลาน้ีผู�ขอกู�มีพฤติการณ>ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำหรือไม� ? 
           ..................................................................................................................................................................................................... 
            (3) ผู�ขอกู�มีหน้ีสินภายนอกสหกรณ>เป0นจำนวนมากหรือไม� ? 
           ..................................................................................................................................................................................................... 
   (4) ขอรับรองว�าเป0นลายมือช่ือของผู�ขอกู�และผู�ค้ำประกันจริงหรือไม� ? 
           ..................................................................................................................................................................................................... 
      ลงช่ือ…………………………………………………………… 
                       (….........……………………………………………….) 
      ตำแหน�ง………………………………………………………… 
 
 

คำเตือน 
สมาชิกคนหนึ่งจะเป;นผู�ค้ำประกันสำหรับผู�กู�มากกว4าสิบคนในเวลาเดียวกันไม4ได� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญ 

 
                                                                             เลขท่ี ......................./ ....................... 
                                            วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 
 ข�าพเจ�า .......................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อายุ .................... ป1 

เลขประจำตัวประชาชน ....................................................................... เป0น   ข�าราชการ   ลูกจ�างประจำ   อ่ืน ๆ .......................  
ตำแหน�ง ................................................... สังกัด ................................................... ได�รับเงินเดือน เดือนละ........................................... บาท   
ท่ีอยู�ป3จจุบัน บ�านเลขท่ี .................... หมู�ท่ี .................. ถนน ......................................... ตำบล/แขวง ...........................................................  
อำเภอ/เขต ................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย> ...............................โทรศัพท> ..........................................       
สถานภาพ  � สมรส  � โสด  � หย�า  � อ่ืน ๆ.................................................................................................................................... 
ขอทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต�อสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ซ่ึงต�อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช�คำว�า “สหกรณ>”  
เพ่ือเป0นหลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1.  ข�าพเจ�าได�กู�เงินจากสหกรณ> เป0นจำนวน ............................................บาท (......................................................................  
....................................................)โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ...................................... และข�าพเจ�าได�รับเงินจำนวนดังกล�าวน้ีโดยถูกต�องแล�ว 
 ข�อ 2.  ข�าพเจ�ายอมเสียดอกเบ้ียเงินกู�ให�สหกรณ>ในอัตราร�อยละ ..................................... ต�อป1 
            ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป0นท่ีสหกรณ>จะต�องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู� ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ>เปลี่ยนแปลงอัตรา 
ดอกเบ้ียได�ตามท่ีสหกรณ>เห็นสมควรเมื่อใดก็ได� ท้ังน้ีสหกรณ>ไม�ต�องแจ�งให�ข�าพเจ�าทราบล�วงหน�า 
 ข�อ 3.  ข�าพเจ�าขอชำระคืนหน้ีเงินกู�เป0นงวดรายเดือน ดังน้ี 
             ต�นเงินเท�ากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท พร�อมด�วยดอกเบ้ีย           จำนวน...................งวด 

             ต�นเงินและดอกเบ้ียเท�ากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท            จำนวน...................งวด 
    ท้ังน้ีตั้งแต�งวดประจำเดือน ..................................... พ.ศ.................... เป0นต�นไป     
 ข�าพเจ�าขอยืนยันว�าการส�งคืนเงินกู� (รวมท้ังต�นเงินและดอกเบ้ีย) แต�ละงวดถึงกำหนดภายในสิ้นเดือนท่ีระบุไว�สำหรับงวดน้ัน ๆ  
 ข�อ 4.  ในการส�งคืนต�นเงินกู�พร�อมด�วยดอกเบ้ียตาม ข�อ 3. น้ัน ข�าพเจ�ายินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินได� 
รายเดือนและเงินได�อ่ืนของข�าพเจ�า หักจำนวนเงินงวดชำระหน้ีซึ่งข�าพเจ�าต�องส�งต�อสหกรณ>น้ัน จากเงินได�รายเดือนและเงินได�อ่ืน 
ของข�าพเจ�าเพ่ือส�งต�อสหกรณ>ด�วย ความยินยอมน้ีให�มีอยู�ตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมให�หักเงินได�รายเดือนและเงินได�อ่ืนมอบไว�  
ท้ังน้ีจนกว�าจะได�ชำระหน้ีตามหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ีโดยสิ้นเชิงแล�ว 
 ข�อ 5.  ข�าพเจ�ายินยอมถือว�า ในกรณีตามข�อบังคับในข�อท่ีว�าด�วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู� ให�ถือว�าเงินกู� 
ท่ีได�รับไปจากสหกรณ>น้ีเป0นอันถึงกำหนดส�งคืนโดยสิ้นเชิงพร�อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักต�องคำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีให�ไว� 
 ข�อ 6.  ข�าพเจ�ายอมรับผูกพันตามข�อบังคับของสหกรณ>ว�า ถ�าข�าพเจ�าออกหรือย�ายจากราชการหรืองานประจำ ข�าพเจ�าจะต�อง 
แจ�งเป0นหนังสือให�สหกรณ>ทราบ และจัดการชำระหน้ีสินซ่ึงข�าพเจ�ามีอยู�ต�อสหกรณ>ให�เสร็จสิ้นก�อน 

ถ�าข�าพเจ�าไม�จัดการชำระหน้ีสินให�เสร็จสิ้นตามท่ีกล�าวในวรรคก�อน ข�าพเจ�ายินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินสะสมสำหรับ 
ข�าราชการ บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือ 
หน�วยงานเจ�าสังกัดหรือนายจ�างจ�ายให�แก�ข�าพเจ�า หักเงินดังกล�าวเพ่ือชำระหน้ีต�อสหกรณ>ให�เสร็จสิ้นเสียก�อนได� 
 
 
 



2 
 

ข�อ  7  .  ในการกู�ครั้งน้ี ข�าพเจ�าได�นำใบหุ�นของสหกรณ>เลขท่ี...........................................  จำนวน....................................หุ�น 
เป0นเงิน.............................................บาท  มาจำนำไว�เป0นหลักประกันเงินกู�ครั้งน้ีด�วยและข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะนำเงินค�าหุ�นท่ีจะเกิดข้ึน 
ในภายหน�ามาประกันเงินกู�ของข�าพเจ�า 
    ข�อ  8.  หากข�าพเจ�าได�ย�ายท่ีอยู�จากท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือน้ี ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ>ทราบเป0นหนังสือโดยทันที 
    ข�อ  9.  ตราบใดท่ีข�าพเจ�ามีหน้ีอยู�กับสหกรณ> ข�าพเจ�าประสงค>ให�สหกรณ>นำเงินค�าหุ�น เงินป3นผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืนใด 
ท่ีข�าพเจ�าได�รับไปหักกลบลบหน้ีเงินกู�ท่ีข�าพเจ�ามีอยู�กับสหกรณ>ได� เมื่อข�าพเจ�ามีสิทธิได�รับเงินดังกล�าวและให�ถือเอาข�อสัญญาน้ีเป0น 
เจตนาของข�าพเจ�าท่ีจะให�หักกลบลบหน้ี โดยให�สหกรณ>มีอำนาจท่ีจะดำเนินการหักกลบลบหน้ีได� 
    ข�อ 10. ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินได�อ่ืน จำนวน 3 ฉบับ มอบไว�ให�สหกรณ> 
หน�วยงานต�นสังกัด และสำหรับข�าพเจ�าเก็บไว�เป0นหลักฐาน 
    ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความในหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ีโดยตลอดแล�ว เห็นว�าถูกต�อง จึงได�ลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ          
ต�อหน�าพยาน 

ลงช่ือ…………………………….……………ผู�กู�เงิน 
                   (…………………………………………) 

 

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

 
 

ข�าพเจ�า ………………………………….…………......…ได�รับเงินกู� จำนวน ……………………….….……….......... บาท 
(…………………………………………………………………………) ตามหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ีไปเป0นการถูกต�องแล�ว 
ณ วันท่ี............. เดือน ................................. พ.ศ............... โดย  � รับเป0นเช็ค � โอนเข�าบัญชีธนาคาร ............................................ 
สาขา ........................................................... บัญชีเลขท่ี ......................................................................................... 
 � นำเข�าบัญชีเงินฝากสหกรณ> เลขท่ี ................................................... � อ่ืน ๆ .................................................................................. 
 

   ลงช่ือ………………………..............………ผู�รับเงิน               ลงช่ือ…………….....................………….....………เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน       
          (………………………........…………)                      (…………….....................……………………) 
 

ลงช่ือ……………………..........…........………เจ�าหน�าท่ีผู�ตรวจหนังสือกู�เงิน          ลงช่ือ………………............……….....………ผู�จัดการ 
       (…………..........………………..………)                  (………….............………………………) 

คำยินยอมของคู4สมรส 
(ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�กู�มีคู�สมรส) 

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

ข�าพเจ�า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป0นคู�สมรสของนาย/นาง/น.ส. ............................................................ 
ยินยอมให�คู�สมรสของข�าพเจ�ากู�เงินสามัญของสหกรณ>ออมทรัพย>แห�งน้ี ตามหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญข�างต�นน้ี และข�าพเจ�าได�ลง
ลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 

    ลงช่ือ.......................................................................คู�สมรสผู�ให�คำยินยอม 
          (.....................................................................) 
    ลงช่ือ.......................................................................พยาน 
          (.....................................................................) 

 



 

 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

                เขียนท่ี สำนักงานสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 

เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

 ข�าพเจ�า............................................................................อายุ......................ป1  ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี..............................หมู�...................... 
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..........................................................ตำบล................................................................. 
อำเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกัด............................................................................... 
ตำแหน�ง...................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เลขทะเบียน.................................. 
มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 
 ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ท่ีจ�ายของ
เจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
 ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รับจากทางราชการตามจำนวนท่ี
สหกรณ>ออมทรัพย>ฯแจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามญัตามหนังสือสญัญากู�เงินเลขท่ี……………….หรือเงินอ่ืนใด แล�วแต�กรณใีห�สหกรณ>
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แทนข�าพเจ�าทุกเดือนเป;นลำดับแรก 
 ข�อ 2 กรณีข�าพเจ�าพ�นจากการเป0นข�าราชการ/ลูกจ�าง/ข�าราชการบำนาญ หรือได�รับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ�างประจำของส�วนราชการ (กสจ.)   เงินฌาปนกิจสงเคราะห>กระทรวงสาธารณสุข  เงินจาก สสธท.,  เงินจาก 
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าหรือทายาทของข�าพเจ�าพึงได�รับจากทางราชการ ข�าพเจ�ายินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกล�าวท่ีข�าพเจ�าหรือทายาทพึงได�รับจากทางราชการ ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แจ�งแล�ว ส�งเงินจำนวนน้ันให�
สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แทนข�าพเจ�า 
 ข�อ 3  การหักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.  
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เมื่อได�หักชำระหน้ีภาษีอากร  ข�าพเจ�ายินยอมให�หักเงินส�งให�สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย 
จำกัด  ก4อนเป;นลำดับแรก 
 ข�อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให�มีผลตั้งแต�บัดน้ีเป0นต�นไป และข�าพเจ�าสญัญาว�าไม�มีการถอนการให�คำยินยอมท้ังหมด จนกว�าจะมีการชำระหน้ี
เสร็จสิ้น 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�า และได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ีท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตาม
เจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 

ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินได�อ่ืน จำนวน 3 ฉบับ มอบไว�ให�สหกรณ>หน�วยงานต�นสังกัด และ
สำหรับข�าพเจ�าเก็บไว�เป0นหลักฐาน 
    
                                                        ลงช่ือ…………………………….…..............…………ผู�ให�คำยนิยอม 

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

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

  
 
 
 



 

 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

                เขียนท่ี สำนักงานสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 

เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

 ข�าพเจ�า............................................................................อายุ......................ป1  ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี..............................หมู�...................... 
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..........................................................ตำบล................................................................. 
อำเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกัด............................................................................... 
ตำแหน�ง...................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เลขทะเบียน.................................. 
มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 
 ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ท่ีจ�ายของ
เจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
 ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รับจากทางราชการตามจำนวนท่ี
สหกรณ>ออมทรัพย>ฯแจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามญัตามหนังสือสญัญากู�เงินเลขท่ี……………….หรือเงินอ่ืนใด แล�วแต�กรณใีห�สหกรณ>
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แทนข�าพเจ�าทุกเดือนเป;นลำดับแรก 
 ข�อ 2 กรณีข�าพเจ�าพ�นจากการเป0นข�าราชการ/ลูกจ�าง/ข�าราชการบำนาญ หรือได�รับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ�างประจำของส�วนราชการ (กสจ.)   เงินฌาปนกิจสงเคราะห>กระทรวงสาธารณสุข  เงินจาก สสธท.,  เงินจาก 
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าหรือทายาทของข�าพเจ�าพึงได�รับจากทางราชการ ข�าพเจ�ายินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกล�าวท่ีข�าพเจ�าหรือทายาทพึงได�รับจากทางราชการ ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แจ�งแล�ว ส�งเงินจำนวนน้ันให�
สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แทนข�าพเจ�า 
 ข�อ 3  การหักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.  
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เมื่อได�หักชำระหน้ีภาษีอากร  ข�าพเจ�ายินยอมให�หักเงินส�งให�สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย 
จำกัด  ก4อนเป;นลำดับแรก 
 ข�อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให�มีผลตั้งแต�บัดน้ีเป0นต�นไป และข�าพเจ�าสญัญาว�าไม�มีการถอนการให�คำยินยอมท้ังหมด จนกว�าจะมีการชำระหน้ี
เสร็จสิ้น 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�า และได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ีท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตาม
เจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 

ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินได�อ่ืน จำนวน 3 ฉบับ มอบไว�ให�สหกรณ>หน�วยงานต�นสังกัด และ
สำหรับข�าพเจ�าเก็บไว�เป0นหลักฐาน 
    
                                                        ลงช่ือ…………………………….…..............…………ผู�ให�คำยนิยอม 

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

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

  
 
 
 



 

 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

                เขียนท่ี สำนักงานสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 

 

เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

 ข�าพเจ�า............................................................................อายุ......................ป1  ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี..............................หมู�...................... 
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..........................................................ตำบล................................................................. 
อำเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกัด............................................................................... 
ตำแหน�ง...................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เลขทะเบียน.................................. 
มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 
 ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ท่ีจ�ายของ
เจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
 ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รับจากทางราชการตามจำนวนท่ี
สหกรณ>ออมทรัพย>ฯแจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามญัตามหนังสือสญัญากู�เงินเลขท่ี……………….หรือเงินอ่ืนใด แล�วแต�กรณใีห�สหกรณ>
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แทนข�าพเจ�าทุกเดือนเป;นลำดับแรก 
 ข�อ 2 กรณีข�าพเจ�าพ�นจากการเป0นข�าราชการ/ลูกจ�าง/ข�าราชการบำนาญ หรือได�รับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ�างประจำของส�วนราชการ (กสจ.)   เงินฌาปนกิจสงเคราะห>กระทรวงสาธารณสุข  เงินจาก สสธท.,  เงินจาก 
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าหรือทายาทของข�าพเจ�าพึงได�รับจากทางราชการ ข�าพเจ�ายินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกล�าวท่ีข�าพเจ�าหรือทายาทพึงได�รับจากทางราชการ ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แจ�งแล�ว ส�งเงินจำนวนน้ันให�
สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด แทนข�าพเจ�า 
 ข�อ 3  การหักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.  
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เมื่อได�หักชำระหน้ีภาษีอากร  ข�าพเจ�ายินยอมให�หักเงินส�งให�สหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย 
จำกัด  ก4อนเป;นลำดับแรก 
 ข�อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให�มีผลตั้งแต�บัดน้ีเป0นต�นไป และข�าพเจ�าสญัญาว�าไม�มีการถอนการให�คำยินยอมท้ังหมด จนกว�าจะมีการชำระหน้ี
เสร็จสิ้น 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�า และได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ีท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตาม
เจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 

ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินได�อ่ืน จำนวน 3 ฉบับ มอบไว�ให�สหกรณ>หน�วยงานต�นสังกัด และ
สำหรับข�าพเจ�าเก็บไว�เป0นหลักฐาน 
    
                                                        ลงช่ือ…………………………….…..............…………ผู�ให�คำยนิยอม 

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

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

  
 
 
 



 

                       
 

 

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู�สามัญ 
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ข�าพเจ�า .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อายุ .................. ป1 
เลขประจำตัวประชาชน .................................................  เป0น   ข�าราชการ   ลูกจ�างประจำ   อ่ืน ๆ ...................................  
ตำแหน�ง ................................................... สังกัด ................................................... ได�รับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ท่ีอยู�ป3จจุบัน 
บ�านเลขท่ี .................... หมู�ท่ี .................. ถนน ......................................... ตำบล/แขวง ................................................. อำเภอ/เขต 
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี> .....................โทรศัพท> .......................................... 
สถานภาพ  � สมรส  � โสด  � หย�า  � อ่ืน ๆ............................................................................................................................ 
ขอทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต�อสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ซ่ึงต�อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช�คำว�า “สหกรณ>” เพ่ือเป0น
หลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1.  ตามท่ีสหกรณ>ได�ให� .................................................................  กู�เงิน จำนวนเงินกู� .......................................... บาท 
 (.....................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ ................................................. 
จำนวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกู�สามญัท่ี .................../ ....................... ลงวันท่ี .............................................................. และผู�กู�ได�รับ
เงินไปจากสหกรณ>โดยถูกต�องแล�ว ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดงักล�าวพร�อมดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเป0น
อุปกรณ>แห�งหน้ีน้ันด�วย 
 ข�อ 2.  ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล�าวตาม ข�อ 1 และทราบข�อผูกพันของผู�กู�ในเรื่องการส�งเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และ
การเรียกคืนเงินกู�ก�อนถึงกำหนดตามท่ีกล�าวไว�ในหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ันโดยตลอดแล�ว ข�าพเจ�ายอมปฏิบัติตามข�อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ จนกว�าหน้ีสิน และค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพัน จะได�ชำระครบถ�วนแล�ว 
 ข�อ 3.  ข�าพเจ�ายอมรับผูกพันว�า การออกจากการเป0นสมาชิกของสหกรณ>ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ ไม�เป0นเหตุให�ข�าพเจ�าหลุดพ�นจากการค้ำ
ประกันรายน้ี จนกว�าผู�ท่ีข�าพเจ�าค้ำประกันไว�น้ีจะได�ให�สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ> เห็นสมควรเข�าเป0นผู�ค้ำประกันแทน
ข�าพเจ�า 
 ข�อ 4.  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าต�องชำระหน้ีให�แก�สหกรณ>แทนผู�กู� หลังจากสหกรณ>ได�ส�งหนังสือบอกกล�าวให�แก�ข�าพเจ�าแล�วภายในหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ข�าพเจ�ายินยอมชำระหน้ีโดยให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า หักจำนวนเงิน 
ณ ท่ีจ�าย ชำระหน้ีซึ่งข�าพเจ�าต�องชำระให�สหกรณ>จากเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า     
ส�งต�อสหกรณ>ด�วย โดยข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�หักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว�กับสหกรณ>  
และความยินยอมน้ีให�มีอยู�ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว�าจะได�ชำระหน้ีตามหนังสือกู�เงินสามัญท่ีข�าพเจ�าได�ค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล�ว 
 ข�อ 5.  ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�ามอบไว�ให�สหกรณ>เพ่ือแสดงต�อ
หน�วยงานต�นสังกัด ของข�าพเจ�าให�หักเงิน ณ ท่ีจ�ายให�สหกรณ>จนกว�าสหกรณ>จะได�รับชำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข�อ 6.  หากข�าพเจ�าได�ย�ายท่ีอยู�จากท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ>ทราบเป0นหนังสือโดยทันที 
 ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความในหนังสือค้ำประกันน้ีโดยตลอดแล�วเห็นว�าถูกต�อง จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 

        ลงช่ือ.................................................................ผู�ค้ำประกัน 
(................................................................) 

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

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

หนังสือเงินกู�ท่ี ................../ .................. 
ช่ือผู�กู�..................................................... 
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คำยินยอมของคู4สมรส 
(ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�คำ้ประกันมีคู�สมรส) 

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

ข�าพเจ�า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป0นคู�สมรสของนาย/นาง/น.ส. ........................................................... 
ยินยอมให�คู�สมรสของข�าพเจ�าเป0นผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญของสหกรณ>ออมทรัพย>แห�งน้ี ตามหนังสือค้ำประกันเงินกู�ข�างต�นน้ีและ
ข�าพเจ�าได�ลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 
                                                         ลงช่ือ.......................................................................คู�สมรสผู�ให�คำยินยอม 

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

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

 

 



 
 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

 

 

                เขียนท่ี  สำนักงานสหกรณ>ออมทรพัย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

  ข�าพเจ�า.................................................................................อายุ...........................ป1 ผู�ค้ำประกัน ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี 
..........................หมู�...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................ตำบล 
....................................................อำเภอ..................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด 
..........................................................ตำแหน�ง................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุข 
เชียงราย จำกัด เลขทะเบียน........................................มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ> 
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 

  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน  
            ณ ท่ีจ�ายของเจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
  ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รบัจากทางราชการ   
            ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ  แจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามัญ ตามหนังสือสัญญากู�เงินเลขท่ี…….....…..…......… 
            ซ่ึง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เป0นผู�กู�และข�าพเจ�า 
                (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เป0นผู�ค้ำประกัน เมื่อผู�กู�ผิดนัดชำระหน้ี  

ตามสญัญาดังกล�าว ข�าพเจ�าในฐานะผู�ค้ำประกัน ยินยอมให�หักเงินให�แก�สหกรณ>ฯ เป0นลำดับแรก 
หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�าและได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ี 

  ท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตามเจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 
หากข�าพเจ�าได�ย�ายไปสังกัดท่ีส�วนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเป0นใช�ได�ตลอดไป 

    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผู�ให�คำยินยอม 
                                              (……………………………………..…..…………..) 
 

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

   
 



 

                       
 

 

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู�สามัญ 
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ข�าพเจ�า .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อายุ .................. ป1 
เลขประจำตัวประชาชน .................................................  เป0น   ข�าราชการ   ลูกจ�างประจำ   อ่ืน ๆ ...................................  
ตำแหน�ง ................................................... สังกัด ................................................... ได�รับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ท่ีอยู�ป3จจุบัน 
บ�านเลขท่ี .................... หมู�ท่ี .................. ถนน ......................................... ตำบล/แขวง ................................................. อำเภอ/เขต 
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี> .....................โทรศัพท> .......................................... 
สถานภาพ  � สมรส  � โสด  � หย�า  � อ่ืน ๆ............................................................................................................................ 
ขอทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต�อสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ซ่ึงต�อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช�คำว�า “สหกรณ>” เพ่ือเป0น
หลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1.  ตามท่ีสหกรณ>ได�ให� .................................................................  กู�เงิน จำนวนเงินกู� .......................................... บาท 
 (.....................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ ................................................. 
จำนวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกู�สามญัท่ี .................../ ....................... ลงวันท่ี .............................................................. และผู�กู�ได�รับ
เงินไปจากสหกรณ>โดยถูกต�องแล�ว ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดงักล�าวพร�อมดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเป0น
อุปกรณ>แห�งหน้ีน้ันด�วย 
 ข�อ 2.  ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล�าวตาม ข�อ 1 และทราบข�อผูกพันของผู�กู�ในเรื่องการส�งเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และ
การเรียกคืนเงินกู�ก�อนถึงกำหนดตามท่ีกล�าวไว�ในหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ันโดยตลอดแล�ว ข�าพเจ�ายอมปฏิบัติตามข�อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ จนกว�าหน้ีสิน และค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพัน จะได�ชำระครบถ�วนแล�ว 
 ข�อ 3.  ข�าพเจ�ายอมรับผูกพันว�า การออกจากการเป0นสมาชิกของสหกรณ>ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ ไม�เป0นเหตุให�ข�าพเจ�าหลุดพ�นจากการค้ำ
ประกันรายน้ี จนกว�าผู�ท่ีข�าพเจ�าค้ำประกันไว�น้ีจะได�ให�สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ> เห็นสมควรเข�าเป0นผู�ค้ำประกันแทน
ข�าพเจ�า 
 ข�อ 4.  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าต�องชำระหน้ีให�แก�สหกรณ>แทนผู�กู� หลังจากสหกรณ>ได�ส�งหนังสือบอกกล�าวให�แก�ข�าพเจ�าแล�วภายในหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ข�าพเจ�ายินยอมชำระหน้ีโดยให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า หักจำนวนเงิน 
ณ ท่ีจ�าย ชำระหน้ีซึ่งข�าพเจ�าต�องชำระให�สหกรณ>จากเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า     
ส�งต�อสหกรณ>ด�วย โดยข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�หักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว�กับสหกรณ>  
และความยินยอมน้ีให�มีอยู�ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว�าจะได�ชำระหน้ีตามหนังสือกู�เงินสามัญท่ีข�าพเจ�าได�ค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล�ว 
 ข�อ 5.  ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�ามอบไว�ให�สหกรณ>เพ่ือแสดงต�อ
หน�วยงานต�นสังกัด ของข�าพเจ�าให�หักเงิน ณ ท่ีจ�ายให�สหกรณ>จนกว�าสหกรณ>จะได�รับชำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข�อ 6.  หากข�าพเจ�าได�ย�ายท่ีอยู�จากท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ>ทราบเป0นหนังสือโดยทันที 
 ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความในหนังสือค้ำประกันน้ีโดยตลอดแล�วเห็นว�าถูกต�อง จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 

        ลงช่ือ.................................................................ผู�ค้ำประกัน 
(................................................................) 

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

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

หนังสือเงินกู�ท่ี ................../ .................. 
ช่ือผู�กู�..................................................... 
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คำยินยอมของคู4สมรส 
(ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�คำ้ประกันมีคู�สมรส) 

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

ข�าพเจ�า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป0นคู�สมรสของนาย/นาง/น.ส. ........................................................... 
ยินยอมให�คู�สมรสของข�าพเจ�าเป0นผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญของสหกรณ>ออมทรัพย>แห�งน้ี ตามหนังสือค้ำประกันเงินกู�ข�างต�นน้ีและ
ข�าพเจ�าได�ลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 
                                                         ลงช่ือ.......................................................................คู�สมรสผู�ให�คำยินยอม 

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

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

 

 



 
 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

 

 

                เขียนท่ี  สำนักงานสหกรณ>ออมทรพัย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

  ข�าพเจ�า.................................................................................อายุ...........................ป1 ผู�ค้ำประกัน ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี 
..........................หมู�...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................ตำบล 
....................................................อำเภอ..................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด 
..........................................................ตำแหน�ง................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุข 
เชียงราย จำกัด เลขทะเบียน........................................มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ> 
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 

  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน  
            ณ ท่ีจ�ายของเจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
  ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รบัจากทางราชการ   
            ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ  แจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามัญ ตามหนังสือสัญญากู�เงินเลขท่ี…….....…..…......… 
            ซ่ึง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เป0นผู�กู�และข�าพเจ�า 
                (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เป0นผู�ค้ำประกัน เมื่อผู�กู�ผิดนัดชำระหน้ี  

ตามสญัญาดังกล�าว ข�าพเจ�าในฐานะผู�ค้ำประกัน ยินยอมให�หักเงินให�แก�สหกรณ>ฯ เป0นลำดับแรก 
หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�าและได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ี 

  ท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตามเจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 
หากข�าพเจ�าได�ย�ายไปสังกัดท่ีส�วนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเป0นใช�ได�ตลอดไป 

    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผู�ให�คำยินยอม 
                                              (……………………………………..…..…………..) 
 

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

   
 



 

                       
 

 

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู�สามัญ 
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ข�าพเจ�า .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อายุ .................. ป1 
เลขประจำตัวประชาชน .................................................  เป0น   ข�าราชการ   ลูกจ�างประจำ   อ่ืน ๆ ...................................  
ตำแหน�ง ................................................... สังกัด ................................................... ได�รับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ท่ีอยู�ป3จจุบัน 
บ�านเลขท่ี .................... หมู�ท่ี .................. ถนน ......................................... ตำบล/แขวง ................................................. อำเภอ/เขต 
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี> .....................โทรศัพท> .......................................... 
สถานภาพ  � สมรส  � โสด  � หย�า  � อ่ืน ๆ............................................................................................................................ 
ขอทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต�อสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ซ่ึงต�อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช�คำว�า “สหกรณ>” เพ่ือเป0น
หลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1.  ตามท่ีสหกรณ>ได�ให� .................................................................  กู�เงิน จำนวนเงินกู� .......................................... บาท 
 (.....................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ ................................................. 
จำนวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกู�สามญัท่ี .................../ ....................... ลงวันท่ี .............................................................. และผู�กู�ได�รับ
เงินไปจากสหกรณ>โดยถูกต�องแล�ว ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดงักล�าวพร�อมดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเป0น
อุปกรณ>แห�งหน้ีน้ันด�วย 
 ข�อ 2.  ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล�าวตาม ข�อ 1 และทราบข�อผูกพันของผู�กู�ในเรื่องการส�งเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และ
การเรียกคืนเงินกู�ก�อนถึงกำหนดตามท่ีกล�าวไว�ในหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ันโดยตลอดแล�ว ข�าพเจ�ายอมปฏิบัติตามข�อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ จนกว�าหน้ีสิน และค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพัน จะได�ชำระครบถ�วนแล�ว 
 ข�อ 3.  ข�าพเจ�ายอมรับผูกพันว�า การออกจากการเป0นสมาชิกของสหกรณ>ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ ไม�เป0นเหตุให�ข�าพเจ�าหลุดพ�นจากการค้ำ
ประกันรายน้ี จนกว�าผู�ท่ีข�าพเจ�าค้ำประกันไว�น้ีจะได�ให�สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ> เห็นสมควรเข�าเป0นผู�ค้ำประกันแทน
ข�าพเจ�า 
 ข�อ 4.  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าต�องชำระหน้ีให�แก�สหกรณ>แทนผู�กู� หลังจากสหกรณ>ได�ส�งหนังสือบอกกล�าวให�แก�ข�าพเจ�าแล�วภายในหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ข�าพเจ�ายินยอมชำระหน้ีโดยให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า หักจำนวนเงิน 
ณ ท่ีจ�าย ชำระหน้ีซึ่งข�าพเจ�าต�องชำระให�สหกรณ>จากเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า     
ส�งต�อสหกรณ>ด�วย โดยข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�หักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว�กับสหกรณ>  
และความยินยอมน้ีให�มีอยู�ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว�าจะได�ชำระหน้ีตามหนังสือกู�เงินสามัญท่ีข�าพเจ�าได�ค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล�ว 
 ข�อ 5.  ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�ามอบไว�ให�สหกรณ>เพ่ือแสดงต�อ
หน�วยงานต�นสังกัด ของข�าพเจ�าให�หักเงิน ณ ท่ีจ�ายให�สหกรณ>จนกว�าสหกรณ>จะได�รับชำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข�อ 6.  หากข�าพเจ�าได�ย�ายท่ีอยู�จากท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ>ทราบเป0นหนังสือโดยทันที 
 ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความในหนังสือค้ำประกันน้ีโดยตลอดแล�วเห็นว�าถูกต�อง จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 

        ลงช่ือ.................................................................ผู�ค้ำประกัน 
(................................................................) 

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

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

หนังสือเงินกู�ท่ี ................../ .................. 
ช่ือผู�กู�..................................................... 



 
2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำยินยอมของคู4สมรส 
(ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�คำ้ประกันมีคู�สมรส) 

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

ข�าพเจ�า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป0นคู�สมรสของนาย/นาง/น.ส. ........................................................... 
ยินยอมให�คู�สมรสของข�าพเจ�าเป0นผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญของสหกรณ>ออมทรัพย>แห�งน้ี ตามหนังสือค้ำประกันเงินกู�ข�างต�นน้ีและ
ข�าพเจ�าได�ลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 
                                                         ลงช่ือ.......................................................................คู�สมรสผู�ให�คำยินยอม 

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

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

 

 



 
 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

 

 

                เขียนท่ี  สำนักงานสหกรณ>ออมทรพัย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

  ข�าพเจ�า.................................................................................อายุ...........................ป1 ผู�ค้ำประกัน ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี 
..........................หมู�...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................ตำบล 
....................................................อำเภอ..................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด 
..........................................................ตำแหน�ง................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุข 
เชียงราย จำกัด เลขทะเบียน........................................มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ> 
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 

  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน  
            ณ ท่ีจ�ายของเจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
  ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รบัจากทางราชการ   
            ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ  แจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามัญ ตามหนังสือสัญญากู�เงินเลขท่ี…….....…..…......… 
            ซ่ึง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เป0นผู�กู�และข�าพเจ�า 
                (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เป0นผู�ค้ำประกัน เมื่อผู�กู�ผิดนัดชำระหน้ี  

ตามสญัญาดังกล�าว ข�าพเจ�าในฐานะผู�ค้ำประกัน ยินยอมให�หักเงินให�แก�สหกรณ>ฯ เป0นลำดับแรก 
หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�าและได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ี 

  ท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตามเจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 
หากข�าพเจ�าได�ย�ายไปสังกัดท่ีส�วนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเป0นใช�ได�ตลอดไป 

    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผู�ให�คำยินยอม 
                                              (……………………………………..…..…………..) 
 

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

   
 



 

                       
 

 

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู�สามัญ 
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ข�าพเจ�า .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อายุ .................. ป1 
เลขประจำตัวประชาชน .................................................  เป0น   ข�าราชการ   ลูกจ�างประจำ   อ่ืน ๆ ...................................  
ตำแหน�ง ................................................... สังกัด ................................................... ได�รับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ท่ีอยู�ป3จจุบัน 
บ�านเลขท่ี .................... หมู�ท่ี .................. ถนน ......................................... ตำบล/แขวง ................................................. อำเภอ/เขต 
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี> .....................โทรศัพท> .......................................... 
สถานภาพ  � สมรส  � โสด  � หย�า  � อ่ืน ๆ............................................................................................................................ 
ขอทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต�อสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ซ่ึงต�อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช�คำว�า “สหกรณ>” เพ่ือเป0น
หลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1.  ตามท่ีสหกรณ>ได�ให� .................................................................  กู�เงิน จำนวนเงินกู� .......................................... บาท 
 (.....................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ ................................................. 
จำนวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกู�สามญัท่ี .................../ ....................... ลงวันท่ี .............................................................. และผู�กู�ได�รับ
เงินไปจากสหกรณ>โดยถูกต�องแล�ว ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดงักล�าวพร�อมดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเป0น
อุปกรณ>แห�งหน้ีน้ันด�วย 
 ข�อ 2.  ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล�าวตาม ข�อ 1 และทราบข�อผูกพันของผู�กู�ในเรื่องการส�งเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และ
การเรียกคืนเงินกู�ก�อนถึงกำหนดตามท่ีกล�าวไว�ในหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ันโดยตลอดแล�ว ข�าพเจ�ายอมปฏิบัติตามข�อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ จนกว�าหน้ีสิน และค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพัน จะได�ชำระครบถ�วนแล�ว 
 ข�อ 3.  ข�าพเจ�ายอมรับผูกพันว�า การออกจากการเป0นสมาชิกของสหกรณ>ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ ไม�เป0นเหตุให�ข�าพเจ�าหลุดพ�นจากการค้ำ
ประกันรายน้ี จนกว�าผู�ท่ีข�าพเจ�าค้ำประกันไว�น้ีจะได�ให�สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ> เห็นสมควรเข�าเป0นผู�ค้ำประกันแทน
ข�าพเจ�า 
 ข�อ 4.  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าต�องชำระหน้ีให�แก�สหกรณ>แทนผู�กู� หลังจากสหกรณ>ได�ส�งหนังสือบอกกล�าวให�แก�ข�าพเจ�าแล�วภายในหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ข�าพเจ�ายินยอมชำระหน้ีโดยให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า หักจำนวนเงิน 
ณ ท่ีจ�าย ชำระหน้ีซึ่งข�าพเจ�าต�องชำระให�สหกรณ>จากเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า     
ส�งต�อสหกรณ>ด�วย โดยข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�หักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว�กับสหกรณ>  
และความยินยอมน้ีให�มีอยู�ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว�าจะได�ชำระหน้ีตามหนังสือกู�เงินสามัญท่ีข�าพเจ�าได�ค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล�ว 
 ข�อ 5.  ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�ามอบไว�ให�สหกรณ>เพ่ือแสดงต�อ
หน�วยงานต�นสังกัด ของข�าพเจ�าให�หักเงิน ณ ท่ีจ�ายให�สหกรณ>จนกว�าสหกรณ>จะได�รับชำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข�อ 6.  หากข�าพเจ�าได�ย�ายท่ีอยู�จากท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ>ทราบเป0นหนังสือโดยทันที 
 ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความในหนังสือค้ำประกันน้ีโดยตลอดแล�วเห็นว�าถูกต�อง จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 

        ลงช่ือ.................................................................ผู�ค้ำประกัน 
(................................................................) 

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

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

หนังสือเงินกู�ท่ี ................../ .................. 
ช่ือผู�กู�..................................................... 
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คำยินยอมของคู4สมรส 
(ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�คำ้ประกันมีคู�สมรส) 

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

ข�าพเจ�า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป0นคู�สมรสของนาย/นาง/น.ส. ........................................................... 
ยินยอมให�คู�สมรสของข�าพเจ�าเป0นผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญของสหกรณ>ออมทรัพย>แห�งน้ี ตามหนังสือค้ำประกันเงินกู�ข�างต�นน้ีและ
ข�าพเจ�าได�ลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 
                                                         ลงช่ือ.......................................................................คู�สมรสผู�ให�คำยินยอม 

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

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

 

 



 
 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

 

 

                เขียนท่ี  สำนักงานสหกรณ>ออมทรพัย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

  ข�าพเจ�า.................................................................................อายุ...........................ป1 ผู�ค้ำประกัน ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี 
..........................หมู�...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................ตำบล 
....................................................อำเภอ..................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด 
..........................................................ตำแหน�ง................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุข 
เชียงราย จำกัด เลขทะเบียน........................................มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ> 
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 

  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน  
            ณ ท่ีจ�ายของเจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
  ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รบัจากทางราชการ   
            ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ  แจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามัญ ตามหนังสือสัญญากู�เงินเลขท่ี…….....…..…......… 
            ซ่ึง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เป0นผู�กู�และข�าพเจ�า 
                (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เป0นผู�ค้ำประกัน เมื่อผู�กู�ผิดนัดชำระหน้ี  

ตามสญัญาดังกล�าว ข�าพเจ�าในฐานะผู�ค้ำประกัน ยินยอมให�หักเงินให�แก�สหกรณ>ฯ เป0นลำดับแรก 
หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�าและได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ี 

  ท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตามเจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 
หากข�าพเจ�าได�ย�ายไปสังกัดท่ีส�วนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเป0นใช�ได�ตลอดไป 

    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผู�ให�คำยินยอม 
                                              (……………………………………..…..…………..) 
 

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

   
 



 

                       
 

 

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู�สามัญ 
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ข�าพเจ�า .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อายุ .................. ป1 
เลขประจำตัวประชาชน .................................................  เป0น   ข�าราชการ   ลูกจ�างประจำ   อ่ืน ๆ ...................................  
ตำแหน�ง ................................................... สังกัด ................................................... ได�รับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ท่ีอยู�ป3จจุบัน 
บ�านเลขท่ี .................... หมู�ท่ี .................. ถนน ......................................... ตำบล/แขวง ................................................. อำเภอ/เขต 
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี> .....................โทรศัพท> .......................................... 
สถานภาพ  � สมรส  � โสด  � หย�า  � อ่ืน ๆ............................................................................................................................ 
ขอทำหนังสือค้ำประกันให�ไว�ต�อสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ซ่ึงต�อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช�คำว�า “สหกรณ>” เพ่ือเป0น
หลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1.  ตามท่ีสหกรณ>ได�ให� .................................................................  กู�เงิน จำนวนเงินกู� .......................................... บาท 
 (.....................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ ................................................. 
จำนวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกู�สามญัท่ี .................../ ....................... ลงวันท่ี .............................................................. และผู�กู�ได�รับ
เงินไปจากสหกรณ>โดยถูกต�องแล�ว ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดงักล�าวพร�อมดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเป0น
อุปกรณ>แห�งหน้ีน้ันด�วย 
 ข�อ 2.  ข�าพเจ�ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล�าวตาม ข�อ 1 และทราบข�อผูกพันของผู�กู�ในเรื่องการส�งเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และ
การเรียกคืนเงินกู�ก�อนถึงกำหนดตามท่ีกล�าวไว�ในหนังสือกู�เงินสำหรับเงินกู�สามัญน้ันโดยตลอดแล�ว ข�าพเจ�ายอมปฏิบัติตามข�อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ จนกว�าหน้ีสิน และค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพัน จะได�ชำระครบถ�วนแล�ว 
 ข�อ 3.  ข�าพเจ�ายอมรับผูกพันว�า การออกจากการเป0นสมาชิกของสหกรณ>ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ ไม�เป0นเหตุให�ข�าพเจ�าหลุดพ�นจากการค้ำ
ประกันรายน้ี จนกว�าผู�ท่ีข�าพเจ�าค้ำประกันไว�น้ีจะได�ให�สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ> เห็นสมควรเข�าเป0นผู�ค้ำประกันแทน
ข�าพเจ�า 
 ข�อ 4.  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าต�องชำระหน้ีให�แก�สหกรณ>แทนผู�กู� หลังจากสหกรณ>ได�ส�งหนังสือบอกกล�าวให�แก�ข�าพเจ�าแล�วภายในหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ข�าพเจ�ายินยอมชำระหน้ีโดยให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า หักจำนวนเงิน 
ณ ท่ีจ�าย ชำระหน้ีซึ่งข�าพเจ�าต�องชำระให�สหกรณ>จากเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�า     
ส�งต�อสหกรณ>ด�วย โดยข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�หักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว�กับสหกรณ>  
และความยินยอมน้ีให�มีอยู�ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว�าจะได�ชำระหน้ีตามหนังสือกู�เงินสามัญท่ีข�าพเจ�าได�ค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล�ว 
 ข�อ 5.  ข�าพเจ�าได�ทำหนังสือยินยอมให�ผู�บังคับบัญชาหักเงินได�รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข�าพเจ�ามอบไว�ให�สหกรณ>เพ่ือแสดงต�อ
หน�วยงานต�นสังกัด ของข�าพเจ�าให�หักเงิน ณ ท่ีจ�ายให�สหกรณ>จนกว�าสหกรณ>จะได�รับชำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข�อ 6.  หากข�าพเจ�าได�ย�ายท่ีอยู�จากท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ>ทราบเป0นหนังสือโดยทันที 
 ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความในหนังสือค้ำประกันน้ีโดยตลอดแล�วเห็นว�าถูกต�อง จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 

        ลงช่ือ.................................................................ผู�ค้ำประกัน 
(................................................................) 

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

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

หนังสือเงินกู�ท่ี ................../ .................. 
ช่ือผู�กู�..................................................... 
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คำยินยอมของคู4สมรส 
(ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�คำ้ประกันมีคู�สมรส) 

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

ข�าพเจ�า นาย/นาง/น.ส. ............................................................ เป0นคู�สมรสของนาย/นาง/น.ส. ........................................................... 
ยินยอมให�คู�สมรสของข�าพเจ�าเป0นผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญของสหกรณ>ออมทรัพย>แห�งน้ี ตามหนังสือค้ำประกันเงินกู�ข�างต�นน้ีและ
ข�าพเจ�าได�ลงลายมือช่ือไว�เป0นสำคัญ 
                                                         ลงช่ือ.......................................................................คู�สมรสผู�ให�คำยินยอม 

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

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

 

 



 
 

หนังสือยินยอมให�ส4วนราชการหักเงินชำระหน้ี 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 

 

 

                เขียนท่ี  สำนักงานสหกรณ>ออมทรพัย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
                                  วันท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หัวหน�าหน�วยงานต�นสังกัด.............................................................. 
 

  ข�าพเจ�า.................................................................................อายุ...........................ป1 ผู�ค้ำประกัน ป3จจุบันอยู�บ�านเลขท่ี 
..........................หมู�...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................ตำบล 
....................................................อำเภอ..................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด 
..........................................................ตำแหน�ง................................................................เป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>สาธารณสุข 
เชียงราย จำกัด เลขทะเบียน........................................มีความประสงค>ให�ส�วนราชการท่ีข�าพเจ�าสังกัด หักเงินเพ่ือส�งให�สหกรณ> 
ออมทรัพย>สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ท่ีเป0นสมาชิก 

  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให�เป0นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน  
            ณ ท่ีจ�ายของเจ�าหน�าท่ีท่ีเป0นสมาชิกสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ ดังน้ี 
  ข�อ 1. ยินยอมให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ�าง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข�าพเจ�าพึงได�รบัจากทางราชการ   
            ตามจำนวนท่ีสหกรณ>ออมทรัพย>ฯ  แจ�งในแต�ละเดือนเพ่ือส�งชำระหน้ีเงินกู�สามัญ ตามหนังสือสัญญากู�เงินเลขท่ี…….....…..…......… 
            ซ่ึง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เป0นผู�กู�และข�าพเจ�า 
                (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เป0นผู�ค้ำประกัน เมื่อผู�กู�ผิดนัดชำระหน้ี  

ตามสญัญาดังกล�าว ข�าพเจ�าในฐานะผู�ค้ำประกัน ยินยอมให�หักเงินให�แก�สหกรณ>ฯ เป0นลำดับแรก 
หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของข�าพเจ�าและได�ตรวจสอบข�อความและถ�อยคำในหนังสือน้ี 

  ท้ังหมดแล�วถูกต�อง ตรงตามเจตนารมณ>ของข�าพเจ�าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว�เป0นหลักฐาน 
หากข�าพเจ�าได�ย�ายไปสังกัดท่ีส�วนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเป0นใช�ได�ตลอดไป 

    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผู�ให�คำยินยอม 
                                              (……………………………………..…..…………..) 
 

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

   
 


