
 
 
เอกสาร  
 ค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญโครงกำรพิเศษเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก , สัญญำค  ำประกันเงินกู้ 
 หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้ขอกู ้และผู้ค  ำประกัน 
 เอกสำรประกอบของผู้ขอกู้และคู่สมรส , ผู้ค ้ำประกันและคู่สมรส 
❑ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ 
❑ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
❑ ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีหย่ำร้ำงหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แนบใบส ำคัญกำรหย่ำ หรือส ำเนำมรณบัตร     
❑ ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

              (ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 

 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ำยก่อนกำรยื่นขอกู้ของผู้ขอกู้และผู้ค  ำประกัน (รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน) 
 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภำระหนี กับธนำคำรออมสิน (ทั งสมำชิกท่ีมีหนี และไม่มีหนี ธนำคำรออมสิน) 
 กรณีมีหนี สถำบันกำรเงินอื่นให้แนบหลักฐำนส ำเนำสัญญำกู้และใบเสร็จรับเงินเดือนล่ำสุดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

เงื่อนไข  
 ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ของสหกรณ์ 
 ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย (สสธท.) 
 สมำชิกต้องมีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สหกรณ์เพ่ือรับเงินกู้  
 ท ำบันทึกข้อตกลงถอนเงินฝำกบัญชีสหกรณ์ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 ส ำเนำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่ต้องกำรใช้บัตร ATM ท ำรำยกำรถอนเงินฝำก 

หมายเหตุ กรณีไม่ประสงค์จะท ำรำยกำรถอนเงินฝำกบัญชีสหกรณ์ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ท่ำนสำมำรถถอนเงินฝำกหน้ำเคำน์เตอร์บริกำรของสหกรณ์เท่ำนั น 

 
 

 กรอกเอกสำรด้วยปำกกำหมึกสีน  ำเงินหรือสีด ำตัวบรรจง ให้สะอำด เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน  
(ห้ามใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเด็ดขาด) 

 ลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วน   
 มีพยำนลงนำมรับรองในช่องพยำนให้ครบถ้วน 
 หำกจ ำเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่ำด้วยปำกกำและเขียนแก้ไขด้วยหมึกสีเดียวกันด้วยควำมสะอำดเรียบร้อย 
     แล้วลงลำยมือชื่อก ำกับกำรแก้ไขทุกครั ง (ห้ามใช้น  ายาลบค าผิด)    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก   
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้กู้ และ ผู้ค  าประกัน 

 

ค้ำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา และความผิดทางวินัยร้ายแรง  

 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้กู้ และ ผู้ค  าประกัน 

 



  
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ค าขอและหนังสือสัญญากู้เงินส าหรับเงินกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
         เขียนท่ี.......................................................................................... 

วันท่ี............................................................................................. 

 ข้อ 1.ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... เลขประจ ำตัวประชำชน.................................................................  
วัน เดือน ปีเกิด...................................................  เลขท่ีสมำชิก................................อำชีพ     ข้ำรำชกำร    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    ลูกจ้ำงประจ ำ  
  อื่น ๆ .................................................หน่วยงำน................................................................ต ำแหน่ง.........................................................................
อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง เดือนละ.....................................บำท ทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี..........................จ ำนวน........................................ บำท ท่ีอยู่ปัจจุบัน
บ้ำนเลขท่ี...........................หมู่ท่ี...................ถนน.....................................ต ำบล...............................................อ ำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ท่ีบ้ำน.................................โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก................................................
มีสถำนภำพ   โสด    หย่ำ   หม้ำย   สมรส    
 ข้อ 2.ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด ซ่ึงต่อไปในค ำขอและสัญญำกู้เงินสำมัญ โครงกำรพิเศษเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสมำชิกนี เรียกว่ำ “สหกรณ์” จ ำนวน..................................................บำท (...................................................................................................)
เพื่อน ำไปใช้ .............................................................................................................................................................................................................................. 

ข้อ 3. กรณีข้ำพเจ้ำเบิกรับเงินกู้จ ำนวนตำมข้อ 2 เป็นงวดๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องยื่นหนังสือขอรับเงินกู้ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด พร้อมแนบเอกสำร
หลักฐำนกำรเบิกเงินแต่ละงวดเพ่ือเป็นหลักฐำน และข้ำพเจ้ำจะต้องลงนำมรับเงินกู้จ ำนวนดังกล่ำวในหลักฐำนกำรรับเงินตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด  และ
ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำฉบับนี  

ข้อ 4.ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระคืนต้นเงินและดอกเบี ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน รวม...............งวด (...................................................) โดยช ำระหน่ึงเดือน
ต่องวด งวดละ............................บำท (....................................................................) เริ่มช ำระงวดแรกตั งแต่เดือน......................................เป็นต้นไป หาก
ข้าพเจ้าผิดนัดช าระเดือนใดเดือนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะต้องช าระหนี ตามจ านวนที่ค้างช าระให้แก่สหกรณ์ทั งจ านวนทันที และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงิน
ค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น ามาช าระหนี ตามสัญญากู้เงินนี จนครบถ้วน 

 ข้อ 5.ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียดอกเบี ยตำมอัตรำดอกเบี ยท่ีสหกรณ์ประกำศก ำหนดเป็นครำว ๆ ไป โดยจะจ่ำยดอกเบี ยจำกเงินต้นค้ำงช ำระเป็น
รำยวันนับจำกวันท่ีได้รับเงินกู้จำกสหกรณ์ตำมข้อ 2. เป็นต้นไป และในกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวเมื่อใด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์คิด
ดอกเบี ยตำมอัตรำท่ีเปลี่ยนแปลงนั นได้ 

ข้อ 6.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์หักช ำระหนี เงินกู้ ภำระค  ำประกัน ดอกเบี ยค้ำง กองทุนเสริมสร้ำงเสถียรภำพ และอื่น ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำต้องช ำระต่อ
สหกรณ์ (หำกมี) และให้สหกรณ์จ่ำยเงินกู้ท่ีเหลือ โดยโอนเข้ำบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของข้ำพเจ้ำ ทั งนี ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวไป
แล้วครบถ้วนตามเอกสารการรับเงิน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงิน   เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี  

ข้อ 7.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ ผู้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือน หักเงินได้รำยเดือน เงินหุ้น เงินฝำก เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
หรือเงินได้อื่นใดท่ีทำงรำชกำรหรือสหกรณ์พึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำเพื่อช ำระหนี ดังกล่ำวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี จนกว่าจะช าระหนี 
ครบถ้วน 

ข้อ 8.ข้าพเจ้าขอน าทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ปัจจุบันและท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าเป็นประกันเงินกู้ครั้งน้ี ในกรณีท่ีเงินกู้มีอันถึงก าหนดส่งคืนไม่
ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าทุนเรือนหุ้นมาช าระหน้ีได ้

ข้อ 9.ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกู้เงินและให้ถือว่ำข้อบังคับและระเบียบดังกล่ำวรวมทั งข้อบังคับ
และระเบียบท่ีจะก ำหนดขึ นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภำยหลังเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำนี  หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิด
สัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันท ี

ข้อ 10.กรณีท่ีข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์ไปมำกกว่ำทุนเรือนหุ้นท่ีข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำตกลงจัดหำผู้ค  ำประกันเพื่อเป็นหลักประกัน
กำรช ำระหนี เงินกู้คืนตำมระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 11.กรณีท่ีข้ำพเจ้ำผิดสัญญำเงินกู้นี  ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดไีด้ทันที 
 ข้ำพเจ้ำและคู่สมรส (ถ้ำมี) ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี แล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

                     ลงชื่อ.................................................................ผู้กู้ 
              (...................................................................) 

        ลงชื่อ.................................................................คู่สมรส 
            (...................................................................) 

                     ลงชื่อ.................................................................พยำน 
                          (...................................................................) 

        ลงชื่อ.................................................................พยำน 
            (...................................................................) 

                     ลงชื่อ.........................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจ 
                          (............................................................) 

        ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงิน 
              (...............................................................) 

 

เลขที่รับ..................../..................... 
วนัที่............................................... 

เลขที่สญัญา................./.................. 
วนัที่................................................ 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 
หนังสือสัญญาค  าประกันเงินกู้ส าหรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

(กรณีใช้บุคคลค  าประกัน) 

ข้ำพเจ้ำผู้ค  ำประกันตำมรำยชื่อท้ำยหนังสือสัญญำฉบับนี  ขอท ำสัญญำค  ำประกันให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด   
ดังต่อไปนี  

ข้อ 1.ตำมท่ีสหกรณ์ได้ให้..............................................................................................กู้เงินสำมัญโครงกำรพิเศษเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก 
จ ำนวนเงินกู้...............................................บำท (...................... ............................................................................................) ตำมค ำขอและหนังสือสัญญำกู้
เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญโครงกำรพิเศษเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.................................................................
ข้ำพเจ้ำยินยอมค  ำประกันหนี ดังกล่ำวพร้อมดอกเบี ยและค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนภำระติดพันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นด้วย 

ข้อ 2.ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมค  ำประกันหนี ดังกล่ำวตำมข้อ 1 และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี  อัตรำดอกเบี ย และกำรเรียก
คืนเงินกู้ก่อนก ำหนดตำมท่ีกล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญนั นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั นๆ ทุกประกำร จนกว่ำหนี สิน 
และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพัน จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 3.ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ ไม่ว่ำ เพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค  ำประกันนี  
จนกว่ำผู้ท่ีข้ำพเจ้ำค  ำประกันไว้นี จะได้ให้สมำชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค  ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ 

ข้อ 4.ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำจะต้องช ำระหนี แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิด
นัด  ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหนี โดยให้ผู้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือน หักเงินได้รำยเดือน  เงินหุ้น เงินฝำก เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงิน
อื่นใดท่ีทำงรำชกำร หรือสหกรณ์พึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระหนี ดงักล่ำว โดยข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี  จนกว่ำจะช ำระหนี ครบถ้วน 

ข้ำพเจ้ำและคู่สมรส (ถ้ำมี) ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี แล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ค  าประกัน ลายมือชื่อผู้ค  าประกัน คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
 
1.ข้ำพเจ้ำ....................................................................... ..........อำยุ.................ปี 
เลขที่ สมำชิก .................ต ำแหน่ ง............. ........................................................
หน่วยงำน............................................................................................................
อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง................................บำท โทรศัพท์.......................................... 
มีสถำนภำพ   โสด     สมรส    หย่ำ   หม้ำย     

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

เลขประจ ำตัวประชำชน 
.................................................... 

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

เลขประจ ำตัวประชำชน 
.................................................... 

                             
                           ลงชื่อ..............................................................พยำน                          ลงชื่อ...............................................................พยำน 
                                 (................................................................)                                     (.................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด 
เพื่อช าระหนี หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ 

                                                                           ท ำท่ี...................................................................................... 
                 วันท่ี...................................................................................... 

 โดยหนังสือฉบับนี ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................อำยุ.....................ปี รับรำชกำรหรือท ำงำนใน
ต ำแหน่ง......................................................................................หน่วยงำน................................. .......................และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด สมำชิกเลขท่ี...........................ขอท ำหนังสือยินยอมฉบับนี ไว้แก่สหกรณ์ ฯ ว่ำข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำของข้ำพเจ้ำ            
หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก ำหนดจ่ำยแก่ข้ำพเจ้ำนั น เพื่อช ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ (อำทิเช่น ค่ำหุ้น หนี เงินกู้ หนี ใน
ฐำนะผู้ค  ำประกัน เงินฝำก ค่ำเบี ยประกันชีวิต ค่ำธรรมเนียมและอื่น ๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯ ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ ฯ แจ้งไป จนกว่ำหนี หรือภำระผูกพันนั นจะ
ระงับสิ นไป โดยให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินดังกล่ำวและส่งเงินท่ีหักไว้นั นให้แก่สหกรณ์ฯ โดยพลันและกำรแสดงเจตนำยินยอมของข้ำพเจ้ำนี มิอำจจะถอนคืน
ได ้เว้นแต่สหกรณ์ฯ ให้ควำมยินยอม 

ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอื่นหรือลำออกจำกรำชกำร หรือต้องออกจำกรำชกำรไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ข้ำพเจ้ำจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน ๑๕ วันนับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรท่ีข้ำพเจ้ำ
สังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้อื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกทำงรำชกำร เพื่อช ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ ฯ ตำม
รำยกำรท่ีสหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่ำว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดเดิมด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกัน 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือนให้สหกรณ์เป็น
ล าดับแรก ถัดจากหนี ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่า
ด้วยกองทุนส ารองเลี ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๔๒/๑ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือยินยอมฉบับนี ทั งหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึง
ได้ลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน   

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

            ลงชื่อ...............................................................พยำน 
                    (.............................................................) 

            ลงชื่อ...............................................................พยำน 
                    (.............................................................) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ขอรับรองว่ำผู้กู้ยังปฏิบัติรำชกำรอยู่จริงและไม่อยู่ในระหว่ำงสอบสวนทำงวินัยอย่ำงรำยแรง 

ลงชื่อ............................................................ 
(...........................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 

ค ารับรองของเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำอัตรำเงินเดือนและรำยกำรหักเงินดังรำยกำรต่อไปนี เป็นควำมจริง 

เงินเดือน 
รายการหักอื่นๆ (ยกเว้นหักสหกรณ์) คงเหลือก่อน 

ภำษี กบข./กสจ. ฌกส. ธ.อ.ส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย อื่น ๆ หักสหกรณ์ 

         

                      
                                                                            ลงชื่อ.........................................................................เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
                                                                                   (.........................................................................) 



 
 

 

 
 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด 
เพื่อช าระหนี หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ 

          เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด 
                  วันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ.................... 

  โดยหนังสือฉบับนี ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................................................อำยุ.....................................ปี
เลขประจ ำตัวประชำชน............................................................ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.............................หมู่ท่ี...............ถนน..............................................
ต ำบล/แขวง..........................................................อ ำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.............................................................
รับรำชกำรสังกัด............................................................................................ต ำแหน่ง..............................................................................................................
และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด สมำชิกเลขท่ี...........................ท ำหนังสือยินยอมฉบับนี ไว้แก่สหกรณ์ฯ ดังนี  
  ข้อ 1.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินของข้ำพเจ้ำ หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง  หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับ
จำกทำงรำชกำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยแก่ข้ำพเจ้ำนั น เพื่อช ำระหนี  หรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ (อำทิเช่น ค่ำหุ้น หนี เงินกู้ หรือในฐำนะผู้ค  ำประกันเงิน
ฝำก ค่ำเบี ยประกันชีวิต ค่ำธรรมเนียมและอื่น ๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นล ำดับแรกตำมจ ำนวนเงินท่ีสหกรณ์ฯ แจ้งไป จนกว่ำหนี หรือภำระผูกพันนั นจะระงับ
สิ นไป กำรแสดงเจตนำยินยอมของข้ำพเจ้ำนี มิอำจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯ ให้ควำมยินยอม 
  ข้อ 2.ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือลำออกจำกรำชกำร หรือต้องออกจำกรำชกำรไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน ๑๕ วัน นับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำของส่วน
รำชกำรท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้อื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกทำงรำชกำร เพื่อช ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อ
สหกรณ์ ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่ำว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดเดิมด ำเนินกำรได้
เช่นเดียวกัน  

ข้อ 3.ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือนให้สหก
กรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี ภาษีอากาและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 
๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๒ เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘ 
  หนังสือยินยอมฉบับนี ท ำขึ นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี ทั งหมดแล้วตรงตำม
เจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 
     ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ค ำยินยอม 
             (........................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................พยำน 
             (........................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................พยำน 
             (........................................................) 
 
 
 

ส้ำหรับผู้ค ้ำประกัน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (เอกสำรแนบค ำขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด) 
เอกสำร 1 

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี กับธนาคารออมสิน 
 

      ท ำท่ี.......................................................................... 
      วันท่ี.......................................................................... 
 
เรียน   ผู้จัดกำรธนำคำรออมสินสำขำ/ส ำนัก.................................................... 
 
 ข้ำพเจ้ำ........................................................................ต ำแหน่ง.................................................สังกัด.................................................... 
เลขบัตรจ ำตัวประชำชน..........................................................................อำยุ........................โทรศัพท์.................................................................... 
มีควำมประสงค์ขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด ในกำรนี ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรออมสินตรวจสอบและ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลของข้ำพเจ้ำ ทั งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเช่ือที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับธนำคำรออมสินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด ซึ่งกำรตรวจสอบและหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพื่อกำรให้สินเช่ือเท่ำนั น โดยข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอน
ควำมยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่ำงใด 
 

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

หมำยเหตุ   ผู้ให้ควำมยินยอมต้องติดต่อธนำคำรออมสินด้วยตนเอง โดยแนบส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำบัตรถูกต้อง 
 
 
 
เรียน   ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ จ ำกัด 
 ธนำคำรออมสินสำขำ/ส ำนัก........................................................................................................................ได้ตรวจสอบข้อมูลภำระหนี  
ของ..............................................................................................................ขอเรียนว่ำ 
 
 (    ) ไม่มีภำระหนี  
 (    ) มีภำระหนี  ข้อมูล ณ วันท่ี..........................................รวมยอดหนี คงเหลือ.....................................บำท 
       เงินงวดที่ต้องผ่อนช ำระรวมต่อเดือน........................................บำท 
 
 

-ประทับตรำธนำคำร-  ลงช่ือ.................................................  
      (.................................................) 

    ผู้จัดกำรธนำคำรออมสินส ำนัก/สำขำ.................................................. 
              ............./................/................ 
 
 
 

หมายเหตุ  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
 


