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 ขา้พเจา้..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ........................สงักดัหน่วยงาน...................................... 
 มีความประสงคจ์ะขอกูส้ามญัทัว่ไปตามสญัญากูก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  
 จ านวน......................................................บาท (..........................................................................................................................) 

          
             (ลงช่ือ)                ผูข้อกู ้
          (...........................................................) 
          วนัท่ี.................................................... 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
   1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูกู้ ้/ คู่สมรส  1  ชุด 
   2.  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้/้ คู่สมรส  1  ชุด 
   3.  ส าเนาใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่,ใบมรณบตัรของคูส่มรส ของผูกู้ ้
   4.  สลิปเงินเดือนของกรมบญัชีกลาง ผูกู้/้ ผูค้  ้าประกนั 
   5.  แบบรับรองรายไดร้ายเดือนผูกู้ ้
   6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูค้  ้าประกนั/คู่สมรส  1  ชุด 
   7.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้าประกนั/ คู่สมรส  1  ชุด 
   8.  ส าเนาใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่,ใบมรณบตัรของคูส่มรส ของผูค้  ้าประกนั 
   9.  เอกสารการเปล่ียนช่ือ/ สกลุ และอ่ืนๆ 
                10. ใหส่้งค าขอกูเ้งินสามญัทัว่ไปพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู ้ขอ้ 1-9  
       ท่ีกรรมการหน่วยงานหรือผูแ้ทนหน่วยงานท่ีสมาชิกสงักดั ตรวจสอบก่อนท่ีจะน าส่งท่ีสหกรณ์ฯ 
   * ถา้เอกสารไม่เรียบร้อยสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา 
   * เอกสารของผูกู้ ้และคู่สมรส ตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั และลงลายมือช่ือใหเ้หมือนกนัทุกฉบบั 
 
  หมายเหต ุ 1.  เอกสารทุกรายการต้องเป็นเอกสารทีย่งัไม่หมดอายุ 
    2.  ให้เจ้าของเอกสารลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบบัด้วยปากกาสีน า้เงนิ 
 
 
 
 
 

 
บันทกึของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

 1................................................................................................................................................................................................... 
 2................................................................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................................................................... 
 4................................................................................................................................................................................................... 
 5................................................................................................................................................................................................... 
  
                ..................................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่า หลกัฐานถูกต้องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ.............................................................................. 
        (............................................................................) 
กรรมการหรือผูแ้ทนหน่วยงาน สสอ./รพ............................. 

หลกัฐานประกอบการขอกู้เงิน 
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  1. ยืน่ค าขอกู้      ยืน่ค าขอกู้ได้ทุกวนัท าการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
        (ตดัรอบทุกวนัองัคาร เพือ่น าเข้าพจิารณาอนุมตัเิงนิกู้ทุกวนัพฤหัสบด)ี 
  2.รับสัญญา      วนัองัคารถัดไปหลงัจากพจิารณาอนุมตัเิงนิกู้ 
  3.รับเงนิกู้      จ่ายทุกวนัที ่2,10,20 ของเดอืน โดยน าจ่ายเป็นเช็ค 

 
หลกัเกณฑ์ทีส่หกรณ์ก าหนด 

  1.ตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 6 เดือนข้ึนไป 
  2.กูส้ามญัทัว่ไปได ้100 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน  3,000,000  บาท  ส่งช าระหน้ี  240  งวด 
    (กรณีผูกู้เ้ป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า) 
 3.กูส้ามญัทัว่ไปได ้100 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน  1,000,000  บาท  ส่งช าระหน้ี  150  งวด 
    (กรณีผูกู้เ้ป็นพนกังานราชการ) 
 4.สมาชิกตอ้งมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

5.สมาชิกค ้าประกนัเงินกูส้ามญัทัว่ไป (กรณีผูกู้เ้ป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า) 
     5.1  กูไ้ม่เกิน   500,000 บาท  ใชส้มาชิกสามญัค ้าประกนั  2  คน 
     5.2  กูเ้กิน       500,000 บาท ถึง  1,000,000 บาท  ใชส้มาชิกสามญัค ้าประกนั  3  คน เป็นขา้ราชการ  1  คน 
     5.3  กูเ้กิน    1,000,000 บาท ถึง  2,000,000 บาท  ใชส้มาชิกสามญัค ้าประกนั  4  คน เป็นขา้ราชการ   2  คน 
     5.4  กูเ้กิน    2,000,000 บาท ถึง  3,000,000 บาท  ใชส้มาชิกสามญัค ้าประกนั  5  คน เป็นขา้ราชการ   3 คน 
6.สมาชิกค ้าประกนัเงินกูส้ามญัทัว่ไป (กรณีผูกู้เ้ป็นพนกังานราชการ) 

6.1  กูไ้ม่เกิน   500,000 บาท ใชส้มาชิกสามญัค ้าประกนั  4  คน หรือขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า   2  คน 
6.2  กูต้ ั้งแต่ 500,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท ใชส้มาชิกสามญัค ้าประกนั  5  คน หรือขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า  3  คน 

7.รายละเอียดนอกเหนือจากน้ีดูไดจ้ากประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข วา่ดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัทัว่ไปในเวบ็ไซต ์
    www.nphcoop.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ก าหนดการยืน่ค าขอกู้และการรับเงินกู้ 
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       ค าขอกู้เงนิสามญัทัว่ไป 
 
                         คงตน้               คงยอด     
 
                  เขียนท่ี......................................................................... 

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

เรียน     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั       
        ขา้พเจา้…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา่             หมา้ย                            
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…..……................................…เงินเดือน/ ค่าจา้ง...............................................................บาท   เสนอค าขอกูส้ามญัทัว่ไป   
เพ่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  โปรดพิจารณาดงัตอ่ไปน้ี 
          ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัทัว่ไปของสหกรณ์  จ านวน..........................................บาท (...........................................................................) 
โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัต่อไปน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ดยละเอียด)..................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
     ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็น                  ขา้ราชการ                 ลูกจา้งประจ า                   ลูกจา้งชัว่คราว                    พนกังานราชการ        
        อ่ืนๆ...................................................................ต  าแหน่ง..................................................................................................................................      
เลขประจ าตวัประชาชน...........................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./รพ.)...........................................................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี..............ถนน................................ต  าบล...............................อ าเภอ......................จงัหวดั..........................     
โทรศพัท.์........................................................................... 
     ขอ้ 3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์   รวม.............................................หุน้    เป็นเงิน...............................................................บาท  
และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนอยูใ่นอตัรา........................................................บาท 
     ขอ้ 4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) หนงัสือกูส้ามญัทัว่ไปท่ี………....….../……......….....…............วนัท่ี……………...ตน้เงินคงเหลือ……...............บาท 
เพื่อ.........................................................................................................……………..ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 

(2) หนงัสือกูส้ามญัพิเศษท่ี....................../..........................................วนัท่ี........................ตน้เงินคงเหลือ……............. บาท 
(3) หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการฯ.................ท่ี.............../......................วนัท่ี....................... ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(4) หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือการศึกษาท่ี............/...................... วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(5) หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการพฒันาคุณภาพชีวติท่ี........./................. วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(6) หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือ สสธท./ สส.ชสอ. ท่ี....../..............วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท  
(7) หนงัสือกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ี……....….....…../……...…................วนัท่ี....................... ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท                                                                                        
(8) .......................................................................................................วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ......................บาท 

                           
                                                            (โปรดพลกิด้านหลัง) 

  

 

รับท่ี................................................................ 

วนัท่ี……....……/……………./…..……….. 

หนงัสือกูท่ี้……...........……../……….….……… 
วนัท่ี………......…/………....……./……...…….. 
บญัชีเงินกูท่ี้………......….......…………………. 

ค าเตอืน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการ
ที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมือของ
ตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะน้ัน
สหกรณ์จะไม่รับพจิารณา 

    

 

                        

 

 

***ส าหรับเจ้าหน้าที*่** 
สสธท.                       เป็น                    ไม่เป็น 
สส.ชสอ.                     เป็น                    ไม่เป็น 
กสธท. เป็น   ไม่เป็น 
สส.สธน.        เป็น   ไม่เป็น 
ประกนั                         เป็น                    ไม่เป็น 
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ขอ้ 5.  นอกจากเงินค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้  ้าประกนัดงัตอ่ไปน้ี คือ 
 

สมาชิกทีเ่ป็นผู้ค า้ประกนั 
 

       (1)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             
        ต  าแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 
        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 
 

            ลายมือช่ือ............................................................................... 
 

       (2)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             
        ต  าแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 
        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 
 

ลายมือช่ือ............................................................................... 
 

             (3)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             
        ต  าแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 
        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 
 

ลายมือช่ือ............................................................................... 
 

             (4)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             
        ต  าแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 
        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 
 

ลายมือช่ือ............................................................................... 
 

             (5)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             
        ต  าแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 
        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 
 

ลายมือช่ือ............................................................................... 

     ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์ก าหนดเป็นงวดรายเดือนแบบ 
                     [    ]  ตน้เงินเท่ากนัทุกงวดๆ ละ............................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์ก าหนด   จ านวน…….....….งวด 
                     [    ]  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ...........................บาท  จ านวน........................งวด  ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห ้

    ขอ้ 7. ในการรับเงินกู ้  ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัทัว่ไปใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
    ขอ้ 8. ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตจากคู่สมรสซ่ึงท าหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานทา้ยค าขอกูแ้ละหนงัสือกูส้ามญัทัว่ไปดว้ย 
 

ลงช่ือ……………..………………………………… ผูข้อกู ้           ลงช่ือ……………………………………………...คู่สมรส  

                      (..........................................................................)                                       (.....................................................................) 
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   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั 
 

                                                                   

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

เร่ือง      ขอกูเ้งินสามญัทัว่ไปสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 
เรียน      ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน............................................................ 
 ขา้พเจา้................................................................................ต  าแหน่ง....................................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..............................................สังกดัหน่วยงาน..................................................................................... 
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ประจ าเดือน..................................................จ  านวนเงินคงเหลือ.............................................บาท 
มีความประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั เป็นเงิน................................................บาท 
(...........................................................................................................)ส่งช าระเดือนละ...............................................บาท
(.....................................................................................) จ  านวนงวดช าระ...............................งวด เพื่อน าไปใชด้งัต่อไปน้ี
.............................................................................................................................................................................................                       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดลงนามรับรอง ในค าขอกูเ้งินดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 

 

                      ........................................................................... 
         (..........................................................................)ผูข้อกู ้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเห็นของกรรมการ/ผู้แทนหน่วยงาน 
   ควรพิจารณาใหกู้ ้
   ความเห็นเพิ่มเติม.....................................................................................  
     ไม่ควรพิจารณาใหกู้ ้        
   เพราะ........................................................................................................     

 
      

ลงช่ือ............................................................. 
    (....................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 

กรรมการ/ผูแ้ทนหน่วยงาน........................................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ความเห็นของผู้บังคบับัญชาหน่วยงาน               

     ทราบ 
 

     ลงช่ือ...................................................................... 
            (.........................................................................) 
      ต  าแหน่ง..................................................................... 



                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  ค  าขอกูส้ามญัทัว่ไป (ใชบุ้คคลค ้าประกนั)   หนา้ 6/6 
 

รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์กรอกเอง 
รายการเกี่ยวกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

ผูข้อกูส้ามารถกูไ้ดใ้นวงเงิน........…………………….บาท 
เงนิได้ 

รายเดอืน 
 (บาท) 

จ านวน 
เงนิกู้ 
(บาท) 

ต้นเงนิกู้คงเหลอื 

สามญั 
ทัว่ไป      
(บาท) 

เพือ่เหตุ
ฉุกเฉิน 
(บาท) 

สามญั
สวสัดกิาร 

(บาท) 

ซื้อหุ้นตาม 
เงือ่นไข
(บาท) 

รวม          
(บาท) 

วงเงนิกู้ 
คงเหลอื  
(บาท) 

        

หมายเหตุ     (1)   เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือไม่   [   ] เคย   [   ] ไม่เคย 
      (2)   สมาชิกขอกูส้ามญัทัว่ไป  [   ]  เตม็วงเงิน            [   ] ไม่เตม็วงเงิน 

……………………………………... เจา้หนา้ท่ี 
วนัท่ี………./……………/………… 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

วนิิจฉยัโดยคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี ……….……ในการประชุมคร้ังท่ี………………..……เม่ือวนัท่ี…………………………….. 
ลงมติ อนุมตั ิ
ประธานกรรมการ………………………….     เลขานุการ….......….......……………..         ผูจ้ดัการ……………......……………… 
 
 
 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 

       เขียนท่ี  ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั        
                            วนัท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. .......................... 

 
เรียน     หวัหนำ้หน่วยงำนตน้สงักดั....................................................... 
 

 ขำ้พเจำ้................................................................................อำย.ุ..................ปี ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี..................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................................................ต ำบล................................................................... 
อ ำเภอ............................................................จงัหวดั..................................................รับรำชกำรสงักดั.............................................................. 
ต ำแหน่ง................................................................เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั เลขทะเบียน.......................... 
มีควำมประสงคใ์หส่้วนรำชกำรท่ีขำ้พเจำ้สงักดั หกัเงินเพ่ือส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั ท่ีเป็นสมำชิก 
 ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำงท่ี กค.0526.52654 ลงวนัท่ี 10 เมษำยน 2543 เร่ืองกำรหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยของ
เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงิน หกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกทำงรำชกำรตำม 
จ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ แจง้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช ำระหน้ีเงินกูส้ำมญัทัว่ไปตำมหนงัสือสญัญำเงินกูเ้ลขท่ี...........................................
หรือเงินอ่ืนใด แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือนเป็นล าดบัแรก 
 ขอ้ 2.  กรณีท่ีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/ขำ้รำชกำรบ ำนำญ หรือไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญ  บ ำเหน็จตกทอด                 
เงิน กบข. เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับลูกจำ้งประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)  เงินฌำปนกิจสงเครำะห์กระทรวงสำธำรณสุข  
เงินจำก สสธท. , เงินจำก สส.ชสอ. , เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้หรือทำยำทของขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกทำงรำชกำร ขำ้พเจำ้ยนิยอม 
ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำกเงินดงักล่ำวท่ีขำ้พเจำ้หรือทำยำทพึงไดรั้บจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข 
จงัหวดัน่ำน จ ำกดั แจง้แลว้ ส่งเงินจ ำนวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 
 ขอ้ 3.  กำรหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จ บ ำเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสำธำรณสุข  เงินกบข., เงิน กสจ.,  
เงิน สสธท., เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เม่ือไดห้กัช ำระหน้ีภำษีอำกร ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพย ์
สำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั ก่อนเป็นล าดบัแรก  
 ขอ้ 4.  หนงัสือยนิยอมน้ีใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สญัญำวำ่ไม่มีกำรถอนใหค้  ำยนิยอมทั้งหมด จนกวำ่จะมีกำร 
ช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้ และไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
 ถูกตอ้ง ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำหกัเงินไดร้ำยเดือน และเงินไดอ่ื้น จ ำนวน 3 ฉบบั มอบไวใ้หส้หกรณ์หน่วยงำน 
ตน้สงักดั และส ำหรับขำ้พเจำ้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูใ้หค้  ำยนิยอม 
                                                                             (............................................................) 
ลงช่ือ........................................................พยำน(สมำชิก)     ลงช่ือ.............................................................พยำน(สมำชิก) 
        (.........................................................)              (.............................................................) 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั ยอมรับขอ้เสนอ ตำมท่ีผูกู้ย้นิยอม 
 
 

          ลงช่ือ.............................................................ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
                                                                             (............................................................) 


