
  

 

 

 
 

 

        ค าขอและหนังสือกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน(ATM) 

  เขียนท่ี....................................................................................... 
วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ................... 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.) .......................................................................................อาย.ุ...........ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน......................................โทรศพัทบ์า้น..............................โทรศพัทมื์อถือ............................... รับราชการหรือ
ท างานประจ าในต าแหน่ง.............................................................. สงักดั...............................................อ าเภอ............................................
จงัหวดัหนองบวัล าภู  เงินเดือน....................... บาท   ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูกู้”้  ไดท้ าหนงัสือกูเ้งินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “ผูใ้หกู้”้  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากผูใ้หกู้ ้ เป็นวงเงินจ านวน................................บาท (........................................................................................)  
โดยผูกู้มี้เงินค่าหุน้เป็นหลกัประกนั  และขอเสนอหลกัประกนัดงัน้ี คือ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
สมาชิก 

เลขท่ี 
ต าแหน่ง 

ขา้พเจา้ผกูพนัตนท่ีจะเขา้ค ้าประกนั 

ตามค าขอกูข้า้งตน้น้ี  
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

1.     

  ขอ้ 2.  ผูกู้ข้อใหผู้ใ้หกู้ ้ หกัเงินกูฉุ้กเฉินท่ีผูกู้ค้า้งช าระจากเงินกูต้ามขอ้  1.  ออกก่อน  แลว้น าเงินจากวงเงินกูท่ี้เหลือไปเขา้บญัชีของ
ผูใ้หกู้ ้ ณ  ธนาคารธนชาต  จ ากดั (มหาชน)  เพ่ือรอไวเ้ตรียมจ่ายเม่ือผูกู้ต้อ้งการ 
 ขอ้ 3.  ผูใ้ห้กูแ้ละผูกู้ต้กลงกนัว่า  ผูกู้ส้ามารถเบิกใชเ้งินกูจ้ากบญัชีของผูใ้ห้กู ้ ตามวงเงินกูต้ามขอ้  1.  ไดทุ้กวนัตามจ านวนและ
เวลาท่ีผูกู้ต้อ้งการ  บรรดาเงินท่ีผูกู้ห้รือบุคคลอ่ืนใดเบิกจากเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั  (เคร่ืองเอทีเอม็)  ของทุกธนาคารดว้ยเลขรหสัของผู ้
กู ้ ใหถื้อเป็นหลกัฐานแห่งหน้ี  และใหถื้อเป็นหน้ีเงินกูต้ามสญัญาน้ีทั้งส้ิน 

 ขอ้ 4.  ผูกู้ต้กลงวา่  จะช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือนภายในวนัท าการของทุกวนัส้ินเดือน  จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน  12  งวด
เดือน  นบัจากวนัท่ีผูกู้เ้บิกเงินกูค้ร้ังสุดทา้ยจากบญัชีของผูใ้หกู้ ้
 ผูกู้อ้าจช าระยอดเงินตน้นอกเหนือจากการช าระหน้ีตามระบบแตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกก็ได ้ ซ่ึงตอ้งน ามาช าระโดย
ตรงท่ีสหกรณ์ฯ  ภายในวนัท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด 

 ขอ้ 5.  ผูกู้ย้อมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้หกู้ป้ระกาศก าหนด  โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้งช าระเป็นรายวนั 

 ขอ้ 6.  ถา้ผูกู้ช้  าระหน้ีไดต้ามสัญญา  และไม่ผิดระเบียบ / มติของผูใ้ห้กู ้ จากวนัส้ินวนัท าการส้ินเดือน  ผูใ้ห้กูจ้ะเตรียมเงินตน้
เท่ากบัส่วนท่ีผูกู้ไ้ดช้ าระคืนแก่ผูใ้หกู้แ้ลว้  เพ่ือไวบ้ริการแก่ผูกู้ไ้ม่เกินวงเงินในขอ้  1. 
 ขอ้ 7.  ผูกู้ย้นิยอมและร้องขอใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ หักเงินงวดช าระหน้ีของผูกู้ต้ามขอ้  4.  
รวมดอกเบ้ียในขอ้  4.  เพ่ือส่งต่อผูใ้หกู้ ้
 ขอ้ 8.  หากผูกู้ไ้ม่อาจช าระเงินงวดตามท่ีก าหนดไดจ้ะตอ้งติดต่อกบัผูใ้หกู้โ้ดยเร็ว  หรือภายในระยะเวลาท่ีผูใ้หกู้แ้จง้ใหท้ราบ 

 ขอ้ 9.  ผูกู้ท้ราบและเขา้ใจดี  ขอยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัและระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูฯ้  ของผูใ้ห้กูท่ี้ไดก้ าหนดข้ึนถือปฏิบติั
ทุกประการ  รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ดว้ย  ซ่ึงผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 

 

หนงัสือกูท่ี้  ............/........ 
วนัท่ี............................................ 

ค าเตอืน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี
ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้ น้ีด้วยลายมือของ
ตนเอง  และเขียนด้วยหมึกสีเดียวกัน  โดย
ถูกต้อ งครบถ้วน   เ พ่ื อคว ามรวด เ ร็วและ
ประโยชน์ของท่าน 



 ขอ้ 10.  หากผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีงวดหน่ึงงวดใดใหถื้อวา่ผิดนดัช าระทั้งหมด  สัญญากูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนั  ผูกู้ย้ินยอม
ใหผู้ใ้หกู้ฟ้้องร้องบงัคบัคดีไดท้นัที  และผูกู้ย้นิยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีผูใ้หกู้ต้อ้งใชจ่้ายไปในการด าเนินคดีแก่ผูใ้หกู้โ้ดยครบถว้น 
 ขอ้ 11.  ผูกู้รั้บรองวา่เอกสารหลกัฐานการจ่ายเงินเดือนของผูกู้ท่ี้แนบประกอบการกูน้ี้  เป็นขอ้ความจริงทุกประการ 
 ขอ้ 12.  ถา้ผูกู้ป้ระสงค์จะลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบัขอ้ 40 , 41 และ 42  จะแจง้เป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ  และจะจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  ถา้ผูกู้ไ้ม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  เม่ือผูกู้ ้
ไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานตน้สงักดัจะจ่ายเงินให้แก่
ผูกู้ ้ ผูกู้ย้นิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

 ขอ้ 13.  เม่ือหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ีครบก าหนด  หากผูใ้หกู้ห้รือผูกู้มิ้ไดบ้อกเลิกสัญญา  ให้ถือวา่หนงัสือสัญญากูฉ้บบัน้ี  มีผล
บงัคบัใชค้ราวละ 1 ปี  ตลอด  โดยมีเง่ือนไขคงเดิมทุกประการจนกวา่จะครบก าหนด  หรือมีการเปล่ียนแปลงหนงัสือสญัญาใหม่ 

 ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินน้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  ณ  วนัท่ีท าหนงัสือน้ี 

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูกู้ ้
   (...........................................................) 

 

 

                ลงช่ือ..........................................................พยาน                        ลงช่ือ..........................................................พยาน  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
     (1)  ผูกู้ ้                   เคย           ไม่เคย   ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  หรือขาดส่งค่าหุ้น 
     (2)  ขณะน้ีผูกู้มี้หุ้นในสหกรณ์จ านวน..........................................................บาท  ค่าหุ้นรายเดือน..................................................บาท 

    (3)  เงินเดือน...........................................บาท  เงินไดค้งเหลือ............................บาท  สิทธิกู.้.........................................................บาท 

     (4)  อ่ืนๆ..................................................................................................................................................................................................  
                                                                                                                       ...................................................................เจา้หนา้ท่ี 

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

บันทกึการวินิจฉัย 
เรียน  ประธานกรรมการ/ผู้จดัการ ค าอนุมตั ิ

 

     -เพือ่โปรดพจิารณา 
 

ลงช่ือ................................................. 
                                                       .........../...................../............... 

           อนุมตั ิวงเงนิ...................................บาท 
         ไม่อนุมตั ิเนื่องจาก.................................................. 
           .................................................................................. 
 

 

    .....................................................ผู้รับมอบอ านาจอนุมตั ิ
                .........../.........................../.............   

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูกู้มี้ความเหมาะสมในการขอกูแ้ละในขณะน้ียงัรับราชการหรือท างานประจ าอยู ่

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

ต าแหน่ง..................................................................... 

 



 

             

 

 

หนังสือค า้ประกนัส าหรับกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน(ATM) 

            เลขท่ี..................../......................... 

                  วนัท่ี..............เดือน.................................. พ.ศ.  ...................... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. .........................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี.......................อาย.ุ..............ปี  เลขประจ าตวัประชาชน............................................................รับราชการ
หรือท างานประจ าในต าแหน่ง.....................................................................................สงักดั..............................................................................
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ.......................................บาท  ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี.............ถนน.........................................
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ...............................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท.์.....................................................  ขอท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั   
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1.   ตามท่ี นาย/นาง/น.ส. ......................................................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ฯ  ตามหนงัสือ
กูส้ าหรับกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั (ATM) เลขท่ี................/.....................วนัท่ี....................................นั้น  ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนั
อยา่งไม่มีจ ากดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูร้ายน้ี 

ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ ้ ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนด 
ตามท่ีกล่าวไดใ้นหนงัสือกูน้ั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ  ทุกประการ 

ขอ้ 3. ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ยอมผอ่นเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ี ตามท่ีก าหนดไวน้ั้นใหแ้ก่ผูกู้ ้ ขา้พเจา้ถือวา่การผอ่นเวลาเช่นนั้น 
เป็นความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย   จึงใหถื้อวา่ขา้พเจา้ตกลงในการผอ่นเวลานั้น  ดว้ยทุกคร้ัง 

ขอ้ 4.  เม่ือปรากฏวา่ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีสิน  ซ่ึงขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  ตามขอ้ผกูพนั  ไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใด ๆ 
และสหกรณ์ฯไดแ้จง้ความนั้นใหข้า้พเจา้ทราบ  ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  แทนผูกู้โ้ดยมิพกัใชสิ้ทธิของผูค้  ้าประกนั     
ตามมาตรา  688, 689, และ 690  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั้น  แต่ประการใดเลย 

ขอ้  5. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ี  ไม่วา่เพราะเหตุใด  ๆ   ไม่เป็นเหตใุห ้
ขา้พเจา้หลุดพน้จาการค ้าประกนัรายน้ี  จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี 
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์  โปรดหกัจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ 
จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์  ความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป  ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีท่ีค  ้าประกนัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 7. ในกรณีผูกู้ผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามสญัญาเงินกู ้ ไม่วา่เหตุใด ๆ  หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลาย  หรือตาย  หรือกลายเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือสาบสูญ  หรือไปจากถ่ินท่ีอยู ่ หรือหาตวัไม่พบ  หรือยา้ยภูมิล าเนาโดยไม่แจง้ใหส้หกรณ์
ทราบ  หรือมีกรณีอ่ืนใดอนักระท าใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญาเงินกูท่ี้กล่าวมาแลว้เตม็จ านวน  และตามก าหนดท่ีระบุในสญัญา
ก็ดี  ผูค้  ้าประกนัยอมรับผดิร่วมกบัผูกู้ใ้นอนัท่ีจะตอ้งช าระหน้ีตามสญัญากูน้ั้นทนัที 
 ขอ้ 8. การค ้าประกนัน้ี  ยอ่มผกูพนัผูค้  ้าประกนัอยา่งสมบูรณ์  แมถึ้งหากจะบงัเกิดขอ้อา้งข้ึนวา่ผูกู้ท้  าสญัญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ย  
ความส าคญัผิดอยา่งใด ๆ  ก็ตาม  ทั้งน้ีโดยผูค้  ้าประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุหรือส าคญัผดิหรือไม่ก็ตาม  และผูค้  ้าประกนัไม่พน้จากความผิดเพราะ
เหตุสหกรณ์อาจกระท าการใด ๆ  ไปเป็นเหตุใหผู้ค้  ้าประกนัไม่อาจเขา้รับช่วงไดท้ั้งหมด  หรือแต่บางส่วนในสิทธิใด ๆ  อนัไดใ้หไ้วห้รืออาจ
ไดใ้หไ้วแ้ก่สหกรณ์แต่ก่อน  หรือในขณะท าสญัญาค ้าประกนัน้ี  
 

หนงัสือท่ี............................../.................. 
ช่ือผูกู้.้...................................................... 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร 

.................................................ผูค้  ้าประกนั 



 
 ขอ้ 9.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิได้
แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีสินตามสญัญาน้ี  ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิล าเนาอยูต่ามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือน้ีทุก
ประการ 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
ลงช่ือ...................................................................................ผูค้  ้าประกนั                        
        (.................................................................................) 

ลงช่ือ.................................................................. พยาน                                    ลงช่ือ............................................................... พยาน                             
       (....................................................................)                                                       (................................................................) 
                             ผู้บังคบับัญชา                                                                                             กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 

 
 
 

      ค ายนิยอมของคู่สมรส(ใช้เฉพาะกรณทีีผู้่ค า้ประกนัมีคู่สมรส) 

        เขียนท่ี.................................................................................... 
        วนัท่ี........................................................................................ 

            ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ...............................................................เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง/น.ส......................................................
ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง/น.ส. ................................................................ท าสญัญาค ้าประกนัเงินกูต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ ากดั  ตามหนงัสือค ้าประกนัขา้งตน้น้ี 
    ลงช่ือ..................................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 
            (................................................................................) 

    ลงช่ือ................................................................................  ผูค้  ้าประกนั 
            (................................................................................) 
 

ผู้ค า้ประกนัรับรองสถานภาพโสด (กรณีผู้ค า้ประกนัทีไ่ม่มคู่ีสมรส) 

                                                                                                                                        เขียนท่ี................................................................... 
วนัท่ี....................................................................... 

           ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ..........................................................................................ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้ยงัโสดไม่มีคู่สมรส  ไม่วา่จะ
ชอบหรือมิชอบดว้ยกฎหมาย  หากขา้พเจา้ใหถ้อ้ยค าเท็จ  ใหใ้ชถ้อ้ยค าน้ียนัขา้พเจา้ในทางคดีอาญาได ้

                                                             ลงช่ือ..................................................................................ผูใ้หถ้อ้ยค า 
            (................................................................................) 
                                                             ลงช่ือ................................................................................พยาน 
            (................................................................................) 
             

ก าหนดให้มีพยานผู้ค ้าประกันในหนังสือผู้ค ้าประกันเงินกู้  2 คน ดังนี้ 1. เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ได้แก่  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าตึก,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,กรรมการด าเนินการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รักษาการในต าแหน่งหรือให้ปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี และ  2. เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ทั้งนี้
ก าหนดให้ผู้ค า้ประกนัลงรายมือช่ือการค า้ประกนัต่อหน้ากรรมการด าเนินการสหกรณ์เท่านี ้  
 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
(ส าหรับผู้ค า้ประกนั) 

เขียนท่ี............................................................................. 
                     วนัท่ี..........เดือน.......................................พ.ศ................. 

  ขา้พเจา้....................................................................................................อาย.ุ............ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................... 
หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย.........................................................ถนน....................................................ต าบล...................................................  
อ าเภอ..................................จงัหวดั...............................รับราชการสงักดั....................................................ต  าแหน่ง......................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั     เลขทะเบียนสมาชิก...........................  มีความประสงคใ์ห้ส่วน
ราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ หกัเงิน  และน าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  จึงมีหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีไวก้บั 
(ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู)่....................................................................................................................................ดงัน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึง
ไดรั้บจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกดัอยู่  ทั้ งปัจจุบนัและอนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู  จ ากดั  แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุ้น  หรือเงินอ่ืน  แลว้แต่กรณีให้ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็น ขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จ  บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผู ้
จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือบ านาญ  หรือเงินอ่ืนใด  ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากทาง
ราชการตามขอ้ 1  ตามจ านวนท่ี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั  ไดแ้จง้และส่งเงินจ านวนนั้นให้ สหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 ขอ้ 3. การหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใดตามขอ้ 2  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทาง
ราชการแลว้ (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ขอ้ 4. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้ 3  ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  า ยนิยอมน้ีไม่วา่
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  หรือพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์  เวน้แต่จะได้
รับค ายนิยอมเป็นหนงัสือจาก สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั 
 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจ้ายินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระ
ค่าหุน้  หรือเงินอ่ืน  ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะถือปฏิบติั
ตามค ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการ  หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรง
ตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 หนงัสือน้ีจดัท า 3 ฉบบั  ใหส้หกรณ์ 1 ฉบบั มอบไวส้ าหรับตน้สงักดั 1 ฉบบั และส าหรับขา้พเจา้ 1 ฉบบัเป็นหลกัฐาน 

ลงช่ือ..............................................................ผูใ้หค้  ายินยอม 

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

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


