
                                                                                         

คําขอและหนังสอืสัญญากู�เงินฉุกเฉิน 
        

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

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
 

 ข!าพเจ!า …………………………………………….…………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………..………..อายุ.................ป& 
เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-�  เป)น �  ข!าราชการ �   ลูกจ!างประจํา  
�  อ่ืน  ๆ ........................................ตําแหน.ง...........................................................สังกัด.................................................... 
ได!รับเงินเดือน / ค.าจ!าง เดือนละ...................................บาท 

ท่ีอยู.ป1จจุบัน  บ!านเลขท่ี ...............หมู.ท่ี..........ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย�......................................... 
โทรศัพท�.............................................................. ขอเสนอคําขอกู!เงินฉุกเฉิน เพ่ือโปรดพิจารณาดังต.อไปนี้ 
 ข!อ  1.  ข!าพเจ!าขอกู!เงินฉุกเฉิน จํานวน…………....……….บาท (........................……………………………)   อัตราดอกเบ้ีย
เป)นไปตามประกาศของสหกรณ�ท่ีใช!อยู.ขณะท่ีต!องชําระหนี้ตามหนังสือกู!เงินนี้  โดยจะนําไปใช!เพ่ือการต.อไปนี้     (ชี้แจงเหตุ
ฉุกเฉินท่ีจําเป)นต!องกู!เงิน) ……….……………………………..………………..……..………………………………………………………………….…… 

ข!อ  2.  ถ!าข!าพเจ!าได!รับเงินกู!  ข!าพเจ!าขอส.งคืนต!นเงินกู!เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 
 �  ส.งชําระในงวดแรกงวดเดียว เป)นเงิน...........................บาท พร!อมดอกเบ้ีย ในวันสิ้นเดือน 
 �  ส.งชําระเป)นงวดรายเดือนๆละเท.าๆกัน จํานวน.............งวดๆละ...........................บาท พร!อมดอกเบ้ีย 

ในทุกวันสิ้นเดือน 
 โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือน....................................พ.ศ.................. 

 ข!อ  3.  ข!าพเจ!าขอเสนอหลักประกันเงินกู!ฉุกเฉินท่ีข!าพเจ!าจะขอกู!จากสหกรณ� โดยใช!สมาชิกสามัญคํ้าประกันเงินกู!  
ดังต.อไปนี้ คือ   (จํานวนผู�ค้ํา : กู�ไม#เกิน 50,000 บาท ไม#ต�องมีผู�ค้ํา , เกินกว#า 50,000 บาท ค้ําประกัน 1 คน) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ทะเบียน สังกัด เงินเดือน ลายมือช่ือผู�ค้ําประกัน 
      
 

 ข!อ  4.  เม่ือข!าพเจ!าได!รับเงินกู!แล!ว ข!าพเจ!ายอมรับข!อผูกพันตามข!อบังคับของสหกรณ�ดังนี้ 
  4.1 ยินยอมให!ผู!บังคับบัญชาหรือเจ!าหน!าท่ีผู!จ.ายเงินได!รายเดือนของข!าพเจ!า  โดยทําเป)นหนังสือยินยอมให!
หักเงินได!รายเดือนและเงินอ่ืนมอบไว!ให!  หักเงินได!รายเดือนตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ข!อ 2. เพ่ือส.งต.อสหกรณ� 

4.2 ยอมให!ถือว.าในกรณีตามข!อบังคับในข!อท่ีว.าด!วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู! ให!เงินกู! 
ท่ีได!ขอกู!ไปจากสหกรณ�เป)นอันถึงกําหนดส.งคืนโดยสิ้นเชิงพร!อมท้ังดอกเบ้ียในทันที        โดยมิพักต!องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ี 
ตกลงไว! 
 

 

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

เอกสารประกอบการกู� 
-สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข!าราชการ 

สหกรณ�ได!รับยกเว!น 
ไม.ต!องตดิอากรแสตมปB 
ตามประมวลรัษฎากร 

แบบมีผู�ค้ําประกัน 
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4.3  ถ!าข!าพเจ!าประสงค�จะขอลาออก  หรือย!ายราชการ  หรืองานประจํา ตามข!อบังคับของสหกรณ� จะแจ!ง 

เป)นหนังสือให!สหกรณ�ฯ ทราบ  และจะจัดการชําระหนี้สิน   ซ่ึงมีอยู.ต.อสหกรณ�ให!เสร็จสิ้นก.อน    ถ!าข!าพเจ!าไม.จัดการชําระ
หนี้สินให!เสร็จสิ้นตามท่ีกล.าวข!างต!น  เม่ือข!าพเจ!าได!ลงชื่อรับเงินเดือน  ค.าจ!าง   เงินสะสม  บําเหน็จ   บํานาญ   เงินกองทุน 
บําเหน็จบํานาญข!าราชการ (กบข.)   เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ   หรือหน.วยงานเจ!าสังกัด   หรือ 
นายจ!าง  จ.ายเงินให!แก.ข!าพเจ!า ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าท่ีผู!จ.ายเงินดังกล.าว   หักเงินชําระหนี้พร!อมดอกเบ้ีย   ส.งชําระต.อ
สหกรณ�ให!เสร็จสิ้นเสียก.อนได! 
                                                                                          ………………..………………………………ผู!ขอกู!เงิน 
                                                                                              ………………..………………………....…..พยาน 

(รายการต#อไปนี้เจ�าหน�าท่ีสหกรณ2ฯ กรอกเอง) 
 

เงินได�ราย
เดือน 

เงินได�รายเดือน
คงเหลือ 

วงเงินกู�ฉุกเฉิน 
สูงสุดตามระเบียบ 

เงินกู� 
ฉุกเฉินคงค�างเดิม 

จํานวนเงินท่ี 
ขอกู�ใหม# 

คงเหลือ 
จ#ายเงินให�สมาชิก 

  100,000.-    
 

*** ผู!กู! เคย/ไม.เคย ผิดนัดการส.งงวดชําระหนี้ หรือขาดส.งเงินหุ!นรายเดือน *** 
          โปรดอ่านเพือประโยชนข์องผูกู้เ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข!าพเจ!าผู!กู! มอบฉันทะให!……………………………………..………………….ตําแหน.ง…………………....…………………..………… 
สังกัด…………………………..…………………..เป)นผู!รับเงินกู!ตามหนังสือนี้แทนข!าพเจ!า 
                                                                                          ………………..………………………ผู!ขอกู!เงิน 
                                                                                              ………………..………………………ผู!รับมอบฉันทะ 
                   ……………..…………………………พยาน 
 ข!าพเจ!า………………………………………..…….….ได!รับเงินกู!จํานวน……………...…….…บาท (…………...……….………………….) 
ไปเป)นการถูกต!องแล!ว ณ วันท่ี ………/………….……./……………… 
                              ……………………………………....ผู!รับเงิน 
                    (ต�องลงลายมือช่ือในการรับเงินต#อเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ2)    
  
 
 
 

 

คําเตือน   กรณผีู!กู!มอบฉันทะให!ผู!อ่ืนรับเงินแทนผู!กู!   ต!องถ.ายสําเนา
บัตรประจําตัวข!าราชการ หรือสําเนาบัตรประชาชน  ท้ังผู!กู!และผู!รับ
มอบฉันทะ    แนบสัญญาขอกู!เงินและเจ!าของเอกสารลงนามรับรอง     
สําเนาถูกต!อง   
              นอกจากน้ี สมาชิกผู�มอบฉันทะ ต!องมอบบัตรประจําตัว
ข!าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง  มากับผู!รับมอบ
ฉันทะเพ่ือแสดงต.อเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� ฯ ในวันรับเงินด!วย 

       ……………………..………….เจ!าหน!าท่ี 
       …….../……….………/…….. 
 
          อนุมัติ / ไม#อนุมัติ 
       ………………………………….ประธานกรรมการเงินกู! 
       …….../……….………/…….... 
 

ข�าพเจ�าขอให�สหกรณ2จ#ายเงินกู�ให�ข�าพเจ�าตามช#องทางนี้ 
����  ข!าพเจ!าหรือผู!รับมอบฉันทะขอรับเงินสดท่ีสหกรณ� 
����  โอนเข!าบัญชีธนาคารกรุงไทยของข!าพเจ!า บัญชีเลขท่ี 
       ......................................................... 
����  อ่ืนๆ………….……………………………….. 
       ...........................................ผู�กู�  
    

         จ#ายเงินถูกต�องแล�ว 
 

 ....................................................เจ!าหน!าท่ีการเงิน 
    ........../....................../......... 
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หนังสอืค้ําประกันสาํหรับเงนิกู�ฉุกเฉิน 
 

 
 

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

 ข!าพเจ!า …………………………………………….…………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………..………..อายุ.................ป& 
เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-�  เป)น �  ข!าราชการ �   ลูกจ!างประจํา  
�  อ่ืน  ๆ ........................................ตําแหน.ง...........................................................สังกัด.................................................... 
ได!รับเงินเดือน / ค.าจ!าง เดือนละ...................................บาท 

ท่ีอยู.ป1จจุบัน  บ!านเลขท่ี ...............หมู.ท่ี..........ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�.......................โทรศัพท�...................................  
ได!ทําหนังสือคํ้าประกันให!ไว!ต.อสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด  ซ่ึงต.อไปนี้  ในหนังสือคํ้าประกันนี้จะใช!คําว.า 
“สหกรณ�” เพ่ือเป)นหลักฐานดังต.อไปนี้ 
 ข!อ 1. ตามท่ีสหกรณ�ได!ให!.......................................................................กู!เงิน  จํานวนเงินกู!...............................บาท 
(.............................................................) ตามหนังสือเงินกู!ฉุกเฉินท่ี.............../................ลงวันท่ี..............................................  
และผู!กู!ได!รับเงินไปจากสหกรณ�โดยถูกต!องแล!ว   ข!าพเจ!ายินยอมคํ้าประกันหนี้ดังกล.าวพร!อมดอกเบ้ียและค.าสินไหมทดแทน   
ตลอดจนค.าภาระติดพันอันเป)นอุปกรณ�แห.งหนี้นั้นด!วย 
 ข!อ 2. ข!าพเจ!าได!ยินยอมคํ้าประกันหนี้ดังกล.าวตาม ข!อ 1. และทราบข!อผูกพันของผู!กู!ในเรื่องการส.งเงินงวดชําระหนี้  
อัตราดอกเบ้ีย    และการเรียกคืนเงินกู!ก.อนถึงกําหนดตามท่ีกล.าวไว!ในหนังสือกู!เงินสําหรับเงินกู!ฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล!ว   
ข!าพเจ!ายอมปฏิบัติตามข!อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว.าหนี้สิน  และค.าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค.าภาระติดพัน  จะได!
ชําระครบถ!วนแล!ว   
 ข!อ 3. ข!าพเจ!ายอมรับผูกพันว.า  การออกจากการเป)นสมาชิกของสหกรณ�ไม.ว.าเพราะเหตุใดๆ ไม.เป)นเหตุให!ข!าพเจ!า
หลุดพ!นจากการคํ้าประกันรายนี้  จนกว.าผู!ท่ีข!าพเจ!าคํ้าประกันไว!นี้จะได!ให!สมาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ�  เห็นสมควรเข!าเป)นผู!คํ้าประกันแทนข!าพเจ!า 
 ข!อ 4. ในกรณีท่ีข!าพเจ!าต!องชําระหนี้ให!แก.สหกรณ�แทนผู!กู!  หลังจากสหกรณ�ได!ส.งหนังสือบอกกล.าวให!แก.ข!าพเจ!า
ทราบแล!วภายในหกสิบวันนับแต.วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด   ข!าพเจ!ายินยอมชําระหนี้โดยให!ผู!บังคับบัญชาหรือเจ!าหน!าท่ีผู!จ.ายเงินได!
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข!าพเจ!า  หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจ.าย ชําระหนี้ซ่ึงข!าพเจ!าต!องชําระให!สหกรณ�จากเงินได!รายเดือนและ
เงินอ่ืนใดของข!าพเจ!าส.งต.อสหกรณ�ด!วย   โดยข!าพเจ!าได!ทําหนังสือยินยอมให!หักเงินได!รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว!กับ
สหกรณ�  และความยินยอมนี้ให!มีอยู.ตลอดไป  ท้ังนี้จนกว.าจะได!ชําระหนี้ตามหนังสือกู!เงินฉุกเฉินท่ีข!าพเจ!าได!คํ้าประกันนั้น  
โดยสิ้นเชิงแล!ว 
 ข!อ 5. ข!าพเจ!าได!ทําหนังสือยินยอมให!ผู!บังคับบัญชาหักเงินได!รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข!าพเจ!ามอบไว!ให!สหกรณ�
เพ่ือแสดงต.อหน.วยงานต!นสังกัด  ของข!าพเจ!าให!หักเงิน ณ ท่ีจ.ายให!สหกรณ�จนกว.าสหกรณ�จะได!รับชําระหนี้จนสิ้นเชิง 

สหกรณ2ได�รับยกเว�น 
ไม#ต�องติดอากรแสตมป8 
ตามประมวลรัษฎากร 
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 ข!อ 6. หากข!าพเจ!าได!ย!ายท่ีอยู.จากท่ีได!แจ!งไว!ในหนังสือ  ข!าพเจ!าจะแจ!งให!สหกรณ�ทราบเป)นหนังสือโดยทันที 
 ข!าพเจ!าได!อ.านข!อความในหนังสือคํ้าประกันนี้โดยตลอดแล!วเห็นว.าถูกต!อง    จึงได!ลงลายมือชื่อไว!เป)นสําคัญ 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู!คํ้าประกัน 
                                             (................................................................) 
                                           ลงชื่อ.................................................................พยาน 
                                                (.................................................................) 
                                                   ลงชื่อ.................................................................พยาน 
                                                (.................................................................) 
 

คํายินยอมของคู#สมรส 
(ใช!เฉพาะกรณีท่ีผู!คํ้าประกันมีคู.สมรส) 

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

               ข!าพเจ!านาย/นาง....................................................เป)นคู.สมรสของนาย/นาง................................................. 
ยินยอมให!คู.สมรสของข!าพเจ!าเป)นผู!คํ้าประกันเงินกู!ฉุกเฉินของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จํากัด    ตาม
หนังสือคํ้าประกันเงินกู!ข!างต!นนี้และข!าพเจ!าได!ลงลายมือชื่อไว!เป)นสําคัญ 
                       
                                                                     …………………….……………………..………คู.สมรสผู!ให!คํายินยอม 
                                                                     (..........................................................) 
                                                                     ............................................................ผู!คํ้าประกัน 
                                                                     (..........................................................) 
 
 
หมายเหตุ สหกรณ�ควรจัดให!มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรือสําเนาทะเบียนบ!านของผู!คํ้าประกันไว!
ประกอบเป)นหลักฐานด!วย 
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คําเตือนสําหรับผู�คํ้าประกัน 
เรียน สมาชิกสหกรณ2ออมทรัพย2สาธารณสุขนครพนม   จํากัด  /   ผู�ค้ําประกัน   ทุกท#าน 
 

  ก.อนท่ีท.านจะลงนามในสัญญาคํ้าประกัน   ผู!คํ้าประกันควรอ.าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา 
คํ้าประกันให!เข!าใจโดยชัดเจน  หากผู!คํ้าประกันมีข!อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู!มีความรู!ก.อนท่ีจะทําสัญญาคํ้าประกันการท่ี 
ผู!คํ้าประกันลงลายมือชื่อในสัญญาคํ้าประกันให! (ผู!กู!) นาย/นาง/นางสาว...........................................................................      
เพ่ือคํ้าประกันหนี้          ประเภทฉุกเฉิน         ประเภทสามัญ          พิเศษ  ระหว.าง  สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
นครพนม   จํากัด  ( ผู!ให!กู! ) กับ ผู!กู!   ผู!คํ้าประกันจะมีความรับผิดชอบต.อผู!ให!กู!ในสาระสําคัญ  ดังนี้.- 
 

1. ผู!คํ้าประกัน   จะต!องรับผิดชอบอย.างจํากัด   ตามท่ีกําหนดในสัญญากู!ยืมเงิน 
2. ผู!คํ้าประกันจะต!องรับผิดชอบต.อผู!ให!กู!ภายในวงเงินท่ีผู!กู!ค!างชําระกับผู!ให!กู!ตามสัญญากู!ยืมเงินและ 

อาจต!องรับผิดชอบชดใช!ดอกเบ้ียหรือค.าสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกด!วย 
3. ผู!คํ้าประกันจะต!องรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากู!ยืมเงินและเงินกู!เพ่ิมเติมท่ีจะมีข้ึนต.อไป 
4. ผู!คํ้าประกันต!องรับผิดชอบร.วมกับผู!กู! 
5. เม่ือผู!กู!ผิดนัดชําระหนี้   ผู!ให!กู!มีสิทธิเรียกร!องและบังคับให!ผู!คํ้าประกันชําระหนี้ท้ังหมดท่ีผู!ค!างชําระ   
6. เป)นสัญญาคํ้าประกันต.อเนื่องกันไปไม.จํากัดเวลา  ผู!คํ้าประกันไม.สามารถยกเลิกเพิกถอนได! 
 

นอกจากท่ีกล.าวไว!ข!างต!นแล!ว  ผู!คํ้าประกันยังมีหน!าท่ีและความรับผิดชอบต.างๆ  ตามท่ีระบุไว!ในสัญญา 
คํ้าประกัน   

สหกรณ2ฯได�เตือน และผู�ค้ําประกัน  ได�รับทราบคําเตือนแล�ว  จึงลงลายมือช่ือไว�เป=นหลักฐาน 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน       (ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน 
          (.....................................................)                               (....................................................) 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน       (ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน                 

(.....................................................)                               (....................................................) 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน       (ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน 
          (.....................................................)                               (....................................................) 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน       (ลงชื่อ) ....................................................... ผู!คํ้าประกัน                 

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

                      (ลงชื่อ) ....................................................... เจ!าหน!าท่ีสหกรณ� 
                      (....................................................) 

                                            ........./....................../............. 
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                              หนังสือยินยอมให�ส#วนราชการ/หน#วยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ2ออมทรัพย2 (ผู�กู�) 
                                                                                                    เขียนที่………………………………..………………………. 
                                                                                       วันที…่……เดือน……………………………….พ.ศ……..……. 
 

ข!าพเจ!า………………………………………..…………..…อายุ………...…ป&  ป1จจบุันอยู.บ!านเลขที…่…….……..หมู.ที่….……..…... 
ตรอก/ซอย………………………...ถนน………………..…………………ตําบล/แขวง…..……………..……..…….อําเภอ/เขต……………………..…………. 
จังหวัด……………………..………รับราชการสังกัด…………………….……………….ตําแหน.ง………..………….…….…………………...และเป)นสมาชิก
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด   เลขทะเบียนสมาชิกที…่……...…………...มีความประสงค�ให!ส.วนราชการ/หน.วยงานที่
ข!าพเจ!าสังกัดอยู. หักเงินและนําส.งให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จาํกัด   ที่ข!าพเจ!าเป)นสมาชิก    จึงมีหนงัสือให!ความ
ยินยอมไว!กับส.วนราชการ  หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. ทัง้ป1จจุบนัและอนาคต  ดังนี ้
  ข!อ  1.  ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงิน   หักเงินเดือน   ค.าจ!าง  หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดที่
ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ  หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู.  ทั้งป1จจุบัน  และอนาคต       ตามจํานวนที่สหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  ได!แจ!งให!ในแต.ละเดือน  และส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!นหรือเงินอ่ืน  แล!วแต.กรณีให!สหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  แทนข!าพเจ!าทุกเดือน 
  ข!อ  2. กรณีข!าพเจ!าพ!นจากการเป)นข!าราชการ/ ลูกจ!าง และได!รับบําเหน็จ    บํานาญ      หรือเงินอ่ืนใด  ข!าพเจ!า
ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงินของส.วนราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู.    หักเงินจากเงินบําเหน็จ    หรือเงินบํานาญ    หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข!าพเจ!าพงึได!รับจากทางราชการ  ตามข!อ 1.  ตามจํานวนที่สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จาํกัด  ได!แจ!งและส.ง
เงินจํานวนนั้นให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จาํกัด   แทนข!าพเจ!าทุกคร้ัง 
  ข!อ  3. การหักเงินเดือน  ค.าจ!าง   เงินบาํนาญ  หรือเงินบําเหนจ็หรือเงินอ่ืนใด  ไม.ว.ากรณีใดตามข!อ  2.  เม่ือได!หัก
ชําระหนี้แก.ทางราชการแล!ว(ถ!ามี) ข!าพเจ!ายินยอมให!หักเงินส.งให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสขุนครพนม จํากัด ก.อนเป)นอันดบัแรก 
  ข!อ  4. หนังสือยินยอมให!หักเงินตามทัง้ 3 ข!อ นี้  ให!มีผลตั้งแต.บัดนี้เป)นต!นไป  และข!าพเจ!าสญัญาว.าจะไม.ถอนการ
ให!คํายินยอมทั้งหมดหรือบางส.วน  จนกว.าข!าพเจ!าจะได!พ!นจากการเป)นสมาชิกของสหกรณ�และพ!นภาระหนีส้ินที่ข!าพเจ!ามีต.อสหกรณ�  
เว!นแต.จะได!รับคํายนิยอมเป)นหนังสือจากสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จาํกัด 
  ข!อ  5. ในกรณีที่ข!าพเจ!าต!องเปลี่ยนแปลงส.วนราชการที่สงักัดโดยโอนไปสังกัดส.วนราชการอ่ืน   หรือหน.วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือองค�กรปกครองส.วนท!องถ่ิน   ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าทีผู่!จ.ายเงินของส.วนราชการ    หรือหน.วยงานของรัฐ หรือองค�กร
ปกครองส.วนท!องถ่ินแห.งใดแห.งหนึ่ง ที่ข!าพเจ!าโอนไปสังกัด   มีอํานาจหักเงินเดือน ค.าจ!าง   หรือเงินบํานาญ   หรือเงินบําเหนจ็ หรือ
เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ข!าพเจ!ามีสิทธิได!รับจากส.วนราชการ  หน.วยงานของรัฐ  หรือองค�กรปกครองส.วนท!องถ่ิน   แล!วแต.กรณี 
เพื่อส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!น  หรือเงินอ่ืนให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จาํกัด   แทนข!าพเจ!าได!ทุกเดือน   และข!าพเจ!า
สัญญาว.าจะถือปฏิบตัิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต.สหกรณ�ได!มีหนังสือแจ!งให!ส.วนราชการ  หรือหน.วยงานของ
รัฐ หรือองค�กรปกครองส.วนท!องถ่ินที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. เพื่อดําเนินการดังกล.าวแทนข!าพเจ!าก็เป)นการเพียงพอแล!ว 
 

  หนังสือยินยอมฉบบันี้    ทาํข้ึนโดยความสมัครใจของข!าพเจ!าเอง     ได!ตรวจสอบข!อความและถ!อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล!ว  ตรงตามเจตนารมณ�ของข!าพเจ!าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว!เป)นสาํคัญ 
 

  หนังสือนี้ทาํข้ึน  2  ฉบับ  มีข!อความตรงกัน ฉบบัที่หนึ่งเก็บไว!กับสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จํากัด 
ฉบับที่สองเก็บไว!กับสมาชิก 
 

                           ลงชื่อ………………….…………………………………..ผู!ให!คํายินยอม (ผู!กู!)   
                                                                                    (……………..….………………………………….) 
                           ลงชื่อ………………….…………………………………..กรรมการสหกรณ�   
                                                                                    (……………..….………………………………….) 
                           ลงชื่อ………………….…………………………………..พยาน   
                                                                                    (……………..….………………………………….) 
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หนังสือยินยอมให�หักเงินจากบัญชี (ผู�กู�) 
 

เขียนท่ี………………….................…………………….. 
 

       วันท่ี……………………………………… 
 

เรียน ผู!จัดการธนาคาร.........................................................  จํากัด (มหาชน)  สาขา............................. 
 

 1. ข!าพเจ!า ………………………………………………………….ตําแหน.ง..…………………………..…………………………………..….. 
สังกัด…………………………………………….……...บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………………………….…………………………………… 
เจ!าของบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................ จํากัด   สาขา................................ ประเภท……………….………  
บัญชีเลขท่ี……………………………………..ยินยอมให!ธนาคาร.................................................. จํากัด  สาขา..............................  
หักเงินจากบัญชีดังกล.าวเพ่ือชําระให!แก.สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  ตามจํานวนเงินท่ีสหกรณ�ฯได!แจ!ง 
ให!ธนาคารฯ ทราบในแต.ละเดือน ท้ังนี้ตั้งแต.วันท่ี ………………………………………… เป)นต!นไป 
 

 
(ลงชื่อ)                   ผู!ให!คํายินยอม  (ผู�กู�) 

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

                                             (ลงชื่อ)                                        กรรมการสหกรณ� 
                   (………………..……………………………………………) 
 

                                             (ลงชื่อ)                         พยาน 
          (………………………………………….…………..………) 
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                              หนังสือยินยอมให�ส#วนราชการ/หน#วยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ2ออมทรัพย2 (ผู�ค้ําประกัน) 
                                                                                                    เขียนที่………………………………..………………………. 
                                                                                       วันที…่……เดือน……………………………….พ.ศ……..……. 
 

ข!าพเจ!า………………………………………..…………..…อายุ………...…ป&  ป1จจบุันอยู.บ!านเลขที…่…….……..หมู.ที่….……..…... 
ตรอก/ซอย………………………...ถนน………………..…………………ตําบล/แขวง…..……………..……..…….อําเภอ/เขต……………………..…………. 
จังหวัด……………………..………รับราชการสังกัด…………………….……………….ตําแหน.ง………..………….…….…………………...และเป)นสมาชิก
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด   เลขทะเบียนสมาชิกที…่……...…………...มีความประสงค�ให!ส.วนราชการ/หน.วยงานที่
ข!าพเจ!าสังกัดอยู. หักเงินและนําส.งให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จาํกัด   ที่ข!าพเจ!าเป)นสมาชิก    จึงมีหนงัสือให!ความ
ยินยอมไว!กับส.วนราชการ  หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. ทัง้ป1จจุบนัและอนาคต  ดังนี ้
  ข!อ  1.  ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงิน   หักเงินเดือน   ค.าจ!าง  หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดที่
ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ  หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู.  ทั้งป1จจุบัน  และอนาคต       ตามจํานวนที่สหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  ได!แจ!งให!ในแต.ละเดือน  และส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!นหรือเงินอ่ืน  แล!วแต.กรณีให!สหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  แทนข!าพเจ!าทุกเดือน 
  ข!อ  2. กรณีข!าพเจ!าพ!นจากการเป)นข!าราชการ/ ลูกจ!าง และได!รับบําเหน็จ    บํานาญ      หรือเงินอ่ืนใด  ข!าพเจ!า
ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงินของส.วนราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู.    หักเงินจากเงินบําเหน็จ    หรือเงินบํานาญ    หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข!าพเจ!าพงึได!รับจากทางราชการ  ตามข!อ 1.  ตามจํานวนที่สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จาํกัด  ได!แจ!งและส.ง
เงินจํานวนนั้นให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จาํกัด   แทนข!าพเจ!าทุกคร้ัง 
  ข!อ  3. การหักเงินเดือน  ค.าจ!าง   เงินบาํนาญ  หรือเงินบําเหนจ็หรือเงินอ่ืนใด  ไม.ว.ากรณีใดตามข!อ  2.  เม่ือได!หัก
ชําระหนี้แก.ทางราชการแล!ว(ถ!ามี) ข!าพเจ!ายินยอมให!หักเงินส.งให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสขุนครพนม จํากัด ก.อนเป)นอันดบัแรก 
  ข!อ  4. หนังสือยินยอมให!หักเงินตามทัง้ 3 ข!อ นี้  ให!มีผลตั้งแต.บัดนี้เป)นต!นไป  และข!าพเจ!าสญัญาว.าจะไม.ถอนการ
ให!คํายินยอมทั้งหมดหรือบางส.วน  จนกว.าข!าพเจ!าจะได!พ!นจากการเป)นสมาชิกของสหกรณ�และพ!นภาระหนีส้ินที่ข!าพเจ!ามีต.อสหกรณ�  
เว!นแต.จะได!รับคํายนิยอมเป)นหนังสือจากสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จาํกัด 
  ข!อ  5. ในกรณีที่ข!าพเจ!าต!องเปลี่ยนแปลงส.วนราชการที่สงักัดโดยโอนไปสังกัดส.วนราชการอ่ืน   หรือหน.วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือองค�กรปกครองส.วนท!องถ่ิน   ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าทีผู่!จ.ายเงินของส.วนราชการ    หรือหน.วยงานของรัฐ หรือองค�กร
ปกครองส.วนท!องถ่ินแห.งใดแห.งหนึ่ง ที่ข!าพเจ!าโอนไปสังกัด   มีอํานาจหักเงินเดือน ค.าจ!าง   หรือเงินบํานาญ   หรือเงินบําเหนจ็ หรือ
เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ข!าพเจ!ามีสิทธิได!รับจากส.วนราชการ  หน.วยงานของรัฐ  หรือองค�กรปกครองส.วนท!องถ่ิน   แล!วแต.กรณี 
เพื่อส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!น  หรือเงินอ่ืนให!สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จาํกัด   แทนข!าพเจ!าได!ทุกเดือน   และข!าพเจ!า
สัญญาว.าจะถือปฏิบตัิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต.สหกรณ�ได!มีหนังสือแจ!งให!ส.วนราชการ  หรือหน.วยงานของ
รัฐ หรือองค�กรปกครองส.วนท!องถ่ินที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. เพื่อดําเนินการดังกล.าวแทนข!าพเจ!าก็เป)นการเพียงพอแล!ว 
 

  หนังสือยินยอมฉบบันี้    ทาํข้ึนโดยความสมัครใจของข!าพเจ!าเอง     ได!ตรวจสอบข!อความและถ!อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล!ว  ตรงตามเจตนารมณ�ของข!าพเจ!าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว!เป)นสาํคัญ 
 

  หนังสือนี้ทาํข้ึน  2  ฉบับ  มีข!อความตรงกัน ฉบบัที่หนึ่งเก็บไว!กับสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม   จํากัด 
ฉบับที่สองเก็บไว!กับสมาชิก 
 

                           ลงชื่อ………………….………………………………...ผู!ให!คํายินยอม (ผู!คํ้าฯ)   
                                                                                    (……………..….……………………………….) 
                           ลงชื่อ………………….………………………………...กรรมการสหกรณ�   
                                                                                    (……………..….……………………………….) 
                           ลงชื่อ………………….………………………………….พยาน   
                                                                                    (……………..….……………………………….) 
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หนังสือยินยอมให�หักเงินจากบัญชี (ผู�ค้ําประกัน) 
 

เขียนท่ี………………….................…………………….. 
 

       วันท่ี……………………………………… 
 

เรียน ผู!จัดการธนาคาร.........................................................  จํากัด (มหาชน)  สาขา............................. 
 

 1. ข!าพเจ!า ………………………………………………………….ตําแหน.ง..…………………………..…………………………………..….. 
สังกัด…………………………………………….……...บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………………………….…………………………………… 
เจ!าของบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................ จํากัด   สาขา................................ ประเภท……………….………  
บัญชีเลขท่ี……………………………………..ยินยอมให!ธนาคาร.................................................. จํากัด  สาขา..............................  
หักเงินจากบัญชีดังกล.าวเพ่ือชําระให!แก.สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  ตามจํานวนเงินท่ีสหกรณ�ฯได!แจ!ง 
ให!ธนาคารฯ ทราบในแต.ละเดือน ท้ังนี้ตั้งแต.วันท่ี ………………………………………… เป)นต!นไป 
 

 
(ลงชื่อ)                   ผู!ให!คํายินยอม  (ผู�ค้ําฯ) 

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

                                             (ลงชื่อ)                                        กรรมการสหกรณ� 
                   (………………..……………………………………………) 
 

                                             (ลงชื่อ)                         พยาน 
          (………………………………………….…………..………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


